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Estamos iniciando um novo ano e torcemos
para que ele nos traga leveza e a esperança
de dias melhores. Que seja uma nova fase de
paz e conquistas em que estaremos ainda
mais unidos e firmes no propósito de
entregar equipamentos de alta tecnologia
para a otimização de seus projetos e
pesquisas.

Apresentamos a primeira edição com o novo
formato de nossa newsletter mensal, agora
mais dinâmica e informativa. Nela você
acompanhará as principais notícias de nossa
empresa e setor, aproveite!

Hamilton Sartori 
CEO



HASAGEO RESPONDE:
QUAL O GPR MAIS MODERNO?

CONHEÇA O CORESCAN 3
ANALISADOR DE TESTEMUNHOS CONTATO DO

TIME COMERCIAL

 (24) 99842-8319

contato@hasageo.com

Obtenha imagens e informações de análises de testemunhos em
alta resolução,1016 dpi ou 40 pixels por milímetro e
digitalize-as no modo 360°. Possui banco de dados integrado que
permite fácil acesso, arquivamento e apresentação de dados
relevantes. 

 

Você pretende adquirir uma de nossas soluções, ou já
adquiriu e está com dúvidas? Vamos te ajudar respondendo a
todas estas questões para que você use nossos equipamentos
de forma plena e com máximo desempenho. Hoje trazemos uma
dúvida frequente: 

#DICADAHASA
O pacote Office é
indispensável para
qualquer empreendedor,
entretanto nem sempre
conhecemos todas as
funcionalidades desta
ferramenta incrível.

Você sabia que é possível
utilizá-lo com o Modo
Escuro? 

A estética não é o único
benefício desta função,
com ela o gasto de
bateria é reduzido e a
fadiga ocular, causada
por longos períodos em
frente a tela do
computador, também é
minimizada. Para ativar
basta clicar em
ferramentas - contas -
tema- ativar modo escuro.

WWW.HASAGEO.COM

 
Qual o GPR mais moderno?

 

O GPR Mira Full 3D é o
equipamento mais moderno
atualmente. Seu diferencial é
a habilidade de coleta de
dados subterrâneos de alta
resolução de forma rápida e em
áreas extensas, transformando
seu trabalho com economia de
tempo e precisão.

Cada dado coletado está associado a uma coordenada exata
obtida em tempo real pelo link GPS RTK ou Estação total de
robótica.

Conheça todas as nossas 
soluções em:

https://www.hasageo.com/upload/pdf/DMT_CoreScan3_2019_port.pdf
https://www.hasageo.com/upload/pdf/GPR-system-MIRA-Brochure-Mala-PT-v2.pdf
https://www.google.com.br/search?q=hasageo&source=hp&ei=wFq4Y4-OJO3f1sQPopmsqAM&iflsig=AK50M_UAAAAAY7ho0KsIhQwCR2hZvMlPysMEcNQEwWmj&ved=0ahUKEwiP7pS2vLP8AhXtr5UCHaIMCzUQ4dUDCAg&uact=5&oq=hasageo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgQIABAeMgIIJjoLCAAQgAQQsQMQgwE6EQguEIMBEMcBELEDENEDEIAEOgUIABCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6BQguEIAEOg0ILhDHARDRAxDUAhBDOgQIABBDOgcILhDUAhBDOggIABCABBCxAzoICC4QgAQQsQM6CggAELEDEIMBEEM6BwgAELEDEEM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOggILhCxAxCABDoICC4Q1AIQgAQ6CwguEIAEELEDEIMBOgoILhCABBDUAhAKOgcIABCABBAKOgcIABCABBATOg8ILhCABBDHARDRAxAKEBNKBQhAEgExUABY3Qlg4gxoAHAAeACAAYIBiAHIBpIBAzAuN5gBAKABAQ&sclient=gws-wiz#
http://www.hasageo.com/

