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•	 Werk met een bestaande 

ophogingsreferentie of laser

•	 Eenvoudig bij te werken tot volledige 

3D-oplossing

•	 Complexe ontwerpen maken, graven en 

controleren vanuit de cabine

•	 Visuele aanduiding van helling met 

lichtbalk

 2D-graafmachinesysteem

Essentiële hulpmiddelen in 2D voor afgraven
De X-52 is een moderne, betaalbare 2D-oplossing waarmee u soepel grond afgraaft 
en hellingen aanlegt. Met deze combinatie van onze robuuste laserontvanger LS-B10W 
en de compacte kantelsensoren TS-i3 volgt u precies het ontwerp, zonder opnieuw 
referentielijnen te hoeven uitzetten. De besturingskast GX-55 leidt de bak actief 
naar de juiste plekken. Als nieuwe projecten GNSS-plaatsbepaling en horizontale 
herhaalbaarheid vereisen, bent u met een eenvoudige upgrade snel aan het werk.

Veiliger werken
Met onze graafsystemen hoeven uw medewerkers ook niet meer in de geul te staan, 
wat de veiligheid op uw werklocaties aanzienlijk verbetert. U kunt efficiënter en zuiniger 
werken, en eenvoudig op schema blijven. Het X-52-systeem kan gebruik maken 
van zeer uiteenlopende referentiepunten: een bestaand oppervlak, een hub, een 
vorige afgraving of een laser. Kies gewoon een referentiepunt en voer een graaf- of 
hellingdiepte in – en u kunt gelijk aan het werk.

Specificaties GX-55

Voedingsspanning 9 tot 32 V DC

Poorten 2x USB Ethernet  
RS-232 2x CANBus  
2x digitale ingangen

Display 640x480 kleuren-VGA, 
verhoogde helderheid  
met analoog touchscreen

Besturingssysteem Windows® CE

Omgevingstemper-
atuur bij bedrijf

-40 °C tot 70 °C

Gewicht 1,26 kg met rugzak
1 kg zonder rugzak

Sensor TS-i3

Assen Enkel/dubbel

Resolutie 0,01 graad

Nauwkeurigheid 0,1 graad

Voeding 10 tot 30 V DC

Schokbestendigheid 25 g, 11 ms, alle assen

Beschermingsklasse 
stof/water

IP69K

Specificaties LS-B10W

Detectiebereik Verticaal: 120 mm 
Horizontaal: 270º

On-Grade-zone 2 mm, 6 mm, 12 mm, 
30 mm

Poorten CAN / draadloos

Afmetingen 115 x 40 x 180 mm

Kantelsensor TS-i3
Te plaatsen op bak, lepelsteel, giek en 
body, voor bakregeling onder elke hoek.

LS-B10W
Kleine, lichte laserontvanger voor actieve 
hellingshoekaansturing.
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