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•	Meerdere weergaven om eenvoudig de bak 
te plaatsen en over het terrein te navigeren

•	Wissel componenten eenvoudig à la 
minute uit met andere machines

•	Integratie met Sitelink3D voor volledig 
beheer van uw projectlocaties

•	Hoogtegeleiding met lichtbalk 
en ingebouwde alarmen

Graaf met volledig potentieel
Maak verbinding en geef de kracht van uw graafmachine ruim baan met een modern 
3D-besturingssysteem. Het systeem is helemaal voorbereid op uw volgende project, 
met belangrijke onderdelen zoals een veelzijdige MC-R3 GNSS-ontvanger, TS-1-
kantelsensoren en een GX-55-besturingskast.

Weet waar de bak is
Het X-53-graafmachinesysteem biedt verschillende handige geleidingsfuncties bij het 
maken van hellingen. Doordat de GNSS-constellaties continu worden gevolgd, kunt 
u erop vertrouwen dat de geografische locatie van uw graafmachine nauwkeurig 
is bepaald. De graafmachine blijft zo geheel op de juiste positie op het bouwterrein 
en de precieze baklocatie maakt de juiste hellingen volgens ontwerp mogelijk. De 
krachtige en intuïtieve 3D-MC-software begeleidt de machinist bij eenvoudig werk 
en meer complexe handelingen, zoals diepe of ‘blinde’ graafwerkzaamheden of het 
graven rond gebouwen.

 3D-graafmachinesysteemSpecificaties GX-55

Voedingsspanning 9 tot 32 V DC

Poorten 2 x Ethernet over USB, 
RS-232, 2 x CANBus, 2 
x digitale ingang

Display 640 x 480 kleuren-VGA, 
verbeterde helderheid 
met analoog touchscreen

Besturingssysteem Windows® CE

Bedrijfstemperatuur -40 °C tot 70 °C

Gewicht 1,26 kg met rugzak 1 kg 
zonder rugzak

Specificaties MC-R3

Voedingsspanning 10 tot 30 V DC

GNSS GPS, GLONASS, 
SBAS

Kanalen 144

Radio GSM/CDMA/HSPA 
915SS Digital UHF II

Poorten RS-485 RS-232

GMU 2 x GNSS 2 x 
millimeterGPS Extern 
modem

2 x CAN 2 x Ethernet 
I2C voor Smart Knob™ 
Simkaart (optioneel)

Schokbesten-
digheid

50 g, 11 ms, 1/2 
sinusgolf elke as

Stof- en vochtbes-
cherming

IP66

Specificaties TS-1

Voedingsspanning 10 tot 30 V DC

Resolutie 0,01 graad

Protocol CAN-Open

Sensor Halfgeleider, 3-assig, 
360

Behuizing Aluminium met poeder-
lakfinish

Stof- en vochtbes-
cherming

IP67

MC-R3-ontvanger
Geheel uitwisselbare GNSS-ontvan-
ger voor volledige beheersing van de 
graafmachine.

Kantelsensor TS-1
Te plaatsen op bak, lepelsteel, giek en 
body, voor exacte aansturing onder 
elke hoek.


