I N N OWAC JA M X

Optymalne sterowanie

NA WYSOKOŚCI WASZYCH OCZEKIWAŃ

*

Nareszcie system sterowania obejmujący 3. funkcję o działaniu bezpośrednim i
stopniowym oraz czynności łączone (podnoszenie + wychył + 3. funkcja).

DIRECT CONTROL JOYSTICK

*

3. funkcja o działaniu bezpośrednim i stopniowym

*

S
 ystem AUTO-UNLOAD & AUTO-LEVEL
(automatyczne rozładowanie i poziomowanie)

DIRECT CONTROL JOYSTICK
> 3. FUNKCJA O DZIAŁANIU BEZPOŚREDNIM I STOPNIOWYM
Wciśnięcie i przytrzymanie + 3. funkcja:

Umieszczony w górnej części dźwigni, Direct Control
Joystick opiera się na 2 osiach umożliwiających bezpośrednią
i stopniową aktywację 3. ORAZ 4. funkcji za pomocą kciuka.

Blokowanie/odblokowanie systemu FAST-LOCK
lub SPEED-LINK (jeżeli istnieje)

*

> CZYNNOŚCI ŁĄCZONE I N N O W A C J A M X

Wciśnięcie i przytrzymanie +

Pilot System to jedyny układ sterowania opracowany
z myślą o błyskawicznym wykonywaniu nawet 3 kombinacji
czynności. Dzięki temu możliwe jest uruchomienie
jednocześnie wychyłu i 3. funkcji bez straty prędkości.

:

Aktywacja 3. funkcji.

*
Wciśnięcie 1 raz
Wybór 4. funkcji lub systemu AUTOUNLOAD / AUTO-LEVEL System

*
SPOWALNIACZ

*

Wciśnięcie 1 raz: spowolnienie wychyłu
Wciśnięcie 2 razy: spowolnienie 3./4. funkcji
Wciśnięcie 3 razy: spowolnienie wychyłu
oraz 3./4. funkcji

Wciśnięcie i przytrzymanie
Konfiguracja joysticka
DIRECT CONTROL

Aktywacja/dezaktywacja elektryczna
zawieszenia SHOCK ELIMINATOR
System
AUTO-LEVEL

SCENTRALIZOWANIE DANYCH SERWOSILNIKA
Szczelny i odporny na wstrząsy oraz zakłócenia
elektromagnetyczne moduł umieszczony w konsoli ciągnika
zapewnia komunikację między dźwignią a rozdzielaczem
hydraulicznym MX. Połączenie przewodowe za pomocą magistrali
CAN zapewnia szczególnie prosty montaż i konfigurację.
Rozdzielacz podwójnego działania jest natomiast wyposażony
w 2 silniki krokowe połączone mechanicznie z suwakami
rozdzielacza, zapewniając sterowanie precyzyjne i niezależne od
zakłóceń hydraulicznych związanych z ciągnikiem.

> FUNKCJE ZAUTOMATYZOWANE
System AUTO-UNLOAD umożliwia rozładowanie
poprzez jednoczesne otwarcie chwytaka i wysypanie
zawartości łyżki. System AUTO-LEVEL następnie
zapewnia automatyczny powrót łyżki do pozycji
poziomej.

Rozdzielacz
Podwójnego
Działania MX
Silnik krokowy

Połączenie
mechaniczne
z suwakiem
rozdzielacza

WŁ./WYŁ. dźwigni

FUNKCJA

DANE TECHNICZNE

System AUTO-UNLOAD

ZASTOSOWANIE

3./4. funkcja o działaniu bezpośrednim
i stopniowym

np. otwarcie/zamknięcie chwytaka.
Czynności łączone: podnoszenie + wychył + 3. funkcja.

System AUTO-UNLOAD /
AUTO-LEVEL

Umożliwia otwarcie chwytaka i rozładowanie łyżki za pomocą jednej
czynności, a następnie automatyczne wypoziomowanie osprzętu.

Automatyczne wstrząsanie

Zapobiega przyleganiu ładunku do łyżki.

3. funkcja ciągła

Umożliwia zasilanie silnika hydraulicznego bez konieczności
stałego wciskania przycisku (np. śruba szufli do paszy).

Spowalniacz wychyłu
i/lub 3. oraz 4. funkcji

Zapewnia pewne i bezpieczne sterowanie.

Zazębiona pozycja pływająca

Umożliwia ruch wzdłuż podłoża (np. wyrównywanie).

*Rezerwa na przyszłe dodatkowe funkcja ciągnika/ładowacza.

Materiał wideo znajdziesz

na
MX Web TV

