Idealnie elastyczny i łatwy w integracji
elektryczny joystick sterujący

INTUICYJNOŚĆ
OBSŁUGI
Ogólne funkcje klasycznego joysticka sterującego
połączone z wieloma wyjątkowymi technologiami

Łączenie ze sobą do 3 czynności –
jeszcze większa wydajność pracy

Joystick 2-osiowy: podnoszenie/opuszczanie i nabieranie/wysyp
e-Pilot S jest kompatybilny z urządzeniami z serii MX F300, A100, U400, T400 i
TX400.

Opcjonalna 3. funkcja, o działaniu
bezpośrednim i stopniowym, umożliwiająca łączenie czynności
3.
funkcja
jest
sterowana
rolką
proporcjonalną, co umożliwia także jednoczesne wykonywanie 3 czynności:
podnoszenie / wychył / 3. funkcja.

WŁ./WYŁ. joysticka

Blokowanie/odblokowywanie osprzętu
systemu FAST-LOCK
lub SPEED-LINK*

Elektryczna pozycja pływająca
Umożliwia ruch wzdłuż podłoża
(np. wyrównywanie)
+
3. funkcja ciągła
Umożliwia zasilanie silnika hydraulicznego bez
konieczności
stałego wciskania przycisku (pompowanie).

Prędkość
wykonywania
czynności
łączonych pozostaje optymalna dzięki unikalnej koncepcji recyrkulowania
oleju do zasilania trzeciej funkcji,
z powrotem oleju wychyłu i bez
utraty wydajności.

Włączanie/wyłączanie amortyzatorów
SMART SHOCK
i SHOCK ELIMINATOR*

T Y L KO W M X

+ ERGONOMIA

AUTO-LEVEL – automatyczne
poziomowanie narzędzia z funkcją powrotu
wibracyjnego po ustawieniu w pozycji

mm

*

T Y L KO W M X

280 gr

Potrząsanie łyżką Zapobiega przyleganiu
ładunku do łyżki.

Przycisk 4. funkcji*

* jeżeli ładowacz jest w ten system wyposażony. #Tylko w modelu MX T400 lub TX400
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40
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Jako uzupełnienie systemu SHOCKELIMINATOR, który hydraulicznie
amortyzuje
wstrząsy podczas jazdy, SMART-SHOCK jest
amortyzatorem sterowanym elektronicznie i
służy do łagodzenia początkowej
i końcowej fazy każdej
z czynności podnoszenia/
opuszczania wykonywanej
przez ładowacz.

Seryjny przycisk 3.
funkcji

I ŁATWIEJSZE
ZINTEGROWANIE W KABINIE
+ ERGONOMIA

Zintegrowanie na miarę
W zależności od rodzaju oparcia w kabinie montaż joysticka e-PILOT S można dostosować do
indywidualnych potrzeb:
• łatwa i bezproblemowa integracja
• optymalne umiejscowienie
• wysoki poziom ergonomii, łącznie ze śledzeniem ruchów siedzenia

Podparcie dłoni
W zależności od przyjętego sposobu
montażu z joystickiem e-PILOT S
dostarczane jest także podparcie dłoni.
Przykład: seryjne podparcie
dłoni w przypadku montażu
na oparciu standardowym

Wsporniki montażowe i instrukcje montażu są dostosowane do każdego
modelu traktora:
Przykład montażu na
pustej części oparcia

Przykład montażu na
oparciu standardowym

z podparciem
dłoni

Przykład montażu na
oparciu wielofunkcyjnym

z podparciem
dłoni

Odłączanie joysticka
T Y L KO W M X

W zależności od przyjętego sposobu montażu joystick
e-PILOT S można bardzo szybko odłączyć od podstawy –
wystarczy po prostu pociągnąć go do góry.

schowany
na miejsce!

Gdy ładowacz jest odłączony, joystick e-PILOT S można
schować w pustej kieszeni lub w przeznaczonym do tego
celu wsporniku „parkingowym”1.
Dzięki temu cała przestrzeń robocza jest wolna na potrzeby
innych zadań.
1

opcjonalnie, do zamówienia w serwisie części

Do wyboru przez użytkownika

140 mm

•T
 rzymanie końcami palców w modelu e-PILOT S lub pełny
uchwyt w modelu e-PILOT
• Dopasowanie do kształtu dłoni
• Amplituda ruchów ręki

220 mm

Joysticki e-PILOT i e-PILOT S są dostępne w 2 różnych
rozmiarach i wyraźnie różnią się kształtem, dzięki czemu są w
stanie spełnić wymagania większości użytkowników:
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