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A Shanghai HuaCe Navigation Technology Ltd., közismert 
nevén” CHC Navigation” az egyik leggyorsabban nö-
vekvő GNSS gyártó cég Kínából. A társaságunk több éve 
foglalkozik GPS/GNSS technológiákkal, és a köré épülő 
szakági termékek fejlesztésével. A közelmúltban pedig ter-
mékeink megbízható minőségével váltunk világhírűvé. Eu-
rópában 2016 óta saját szervízzel és értékesítési központtal 
állunk viszonteladóink és végfelhasználóink rendelkezésé-
re az Infopark „I” épületében található irodánkkal.
 A CHC Navigation-t 2003-ban alapítottuk Sanghajban, 
egyértelmű stratégia alapján, amely megfizethető és meg-
bízható GNSS RTK megoldásokat kínál. George Zhao, cé-
günk alapítója a kezdeti szakaszoktól kezdve úgy döntött, 
hogy integrált kutatási és fejlesztési központot épít fel an-
nak érdekében, hogy megkezdjük saját GPS/GNSS alaptech-
nológiáink fejlesztését. Felismertük, hogy azon cél elérése, 
hogy felzárkózzunk a már ismert nemzetközi szereplők-
höz időbe fog telni és jelentős befektetéseket igényel.
 A cég alapításával párhuzamosan kutató-fejlesztő csa-
patot (R&D) hoztuk létre, amely teljeskörű GNSS megoldá-

From Asia to America, from China to Russia, from Dong-
hai Bridge to Zhengxi High-speed Rail Line, from Sansha 
Islands to Capital Beijing, you will always find CHC in every 
big national project. CHC is a high-tech industrial group 
which integrates R&D, manufacturing, marketing and 
sales on Precision GNSS equipment and Solutions.
 CHC established in September, 2003, and kept devel-
oping rapidly and innovatively with the vision to become 
a leading supplier of professional GNSS solutions for the 
world.
 Over 800 dedicated employees are with CHC at the mo-
ment. R&D center has more than 200 professionals from 
different research field. 
 CHC now has over 80 patents in terms of high precision 
GNSS products and widely cooperates with many domes-
tic and international scientific research institutes and uni-
versities. With an amazing 30% annual compound growth 
rate, CHC becomes the fastest growing company in do-
mestic industry.
 CHC owns eight series of products and services which 
have covered nearly every corner of the national economy.
In the high precision geodetic surveying field, CHC receiv-
ers are always ranked in the top range because of intelli-
gent and user-friendly design, and its outstanding service. 
Within the China domestic market, one out of four GNSS 
receivers comes from CHC.
 The GIS Data Collecting Terminal from CHC have taken 
up to 70% market shares in the application of land man-
agement and electric power facilities’ supervision in China.
 CHC UAV can well complete every demanding mission 
depending on its supreme 100 minutes battery life and ful-
ly automatic flying function.
 CHC draws a great attention in the industry because of 
undertaking many big 3D Laser Scanning projects such as 
the ones at Disneyland and Dunhuang Mogao Grottoes.
 In terms of deformation monitoring system on large 
bridges of China, CHC owns 70% market shares. While in 
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sok kifejlesztésére képe, kihasználva jól működő kapcso-
latrendszerüket a vezető OEM GNSS gyártókkal (Trimble, 
NovAtel és Hemisphere). 2004-ben születtek meg az első 
termékek. Köztük az X60 RTK és X20 utófeldolgozási 
technológián alapuló vevőkre azonnal pozitív piaci vála-
szokat kaptunk.
2006-ban új GNSS megoldásokat kezdtünk el bevezetni 
nagypontosságú GPS/GNSS pozíciómeghatározás és a 
saját szoftverfejlesztés integrálásával. Ezeket a mozgásvi-
zsgálati rendszereket a mai nagy kínai hídépítési iparban 
standard megoldásként alkalmazzák. Azóta kiadásra 
kerültek a kompaktabb és fejlettebb GNSS termék, mint 
például az X91 majd a jelenlegi i80 sorozatunk, melyek 
magas megbízhatóságot biztosítanak megfizethető áron. 
Kínában a BeiDou műholdas navigációs rendszer kiemelt 
stratégiai fejlesztő partnere vagyunk, amely 2020-ra glo-
bális rendszerként elérhető lesz a Föld bármely pontján. 
Legnagyobb sikerünk azonban mindenképpen az az elé-
gedettség, amelyet napi szinten több mint 60 országból 
a CHC GNSS vevőket használó több ezer ügyfelétől kap a 
CHC Navigation, amely 2017 márciusától a legdinamiku-
sabban fejlődő, sencseni  tőzsdén jegyzett céggé alakult.
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the aspect of Tailings, damps and landslides’ monitoring, 
CHC has been also a pioneer.
 Take a glance of hydrographic surveying products, CHC 
already have a full comprehensive and detailed category.
In the industry of precision agriculture of China, 40% farm-
ers choose CHC to improve work efficiency and production.
 On the application of Intelligent Driving Test, thanks to 
the integrated management, high precision and easy in-
stallation, many projects appointed CHC Solution in their 
application.  28 representative offices and branches have 
already founded in China mainland. CHC has its 6 subsidi-
ary company in Europe, USA, Africa, South America, India 
and UAE. Now, CHC has successfully established distribu-
tors’ network in over 60 countries, providing professional 
products and services. Refined Technology and constant 
innovation bring CHC so many honors and awards.
 In 2008, CHC was designated to be the only GNSS equip-
ment supplier for the ‘Scientific Investigation of the Re-
source of the Three Rivers’.
 In October, 2009, CHC brought its equipment together 
with Antarctic Expedition Team for the 26th exploration. 
For the first time, the China domestic Branding GNSS re-
ceivers reached the highest point of Antarctic inland.
 In December, 2010, CHC X90 GPS Receiver successfully 
passed the expert appraisement of GNSS Receiver valida-
tion performed by the Center for Center of Applied Geo-
matics (CAG), Warsaw, Poland. 
 During September, 2010 and February 2011, the CHC 
X91 GNSS Receiver supports Christchurch Earthquake Re-
lief Projects.  
 In March, 2013, CHC firstly launched full constellation 
GNSS receiver, well compatible with Beidou Satellite System.
 In 2016, CHC successfully launched 5 overseas subsidi-
ary companies .
 In March 2017, CHC has been successfully listed on 
stock exchange market in China. To be courageous, to be 
innovative, to be unremitting, CHC will always be on its 
great journey forward. 
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