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Specificaties GX-55

Voedingsspanning 9 tot 32 VDC

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

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

Besturingssysteem Windows® CE

Bedrijfstemperatuur -40°C tot 70°C

Gewicht 1,26 kg met backpack 1 
kg zonder backpack

Specificaties MC-i4

Voedingsspanning 9 tot 32 VDC

GNSS Enkel of dubbel

Poorten RS232 RS232/RS485 
10/100 Ethernet CAN 
J1939 CAN J1939 / 
CANOPEN

Connectoren Deutsch DTM06 12-pens 
(voeding, massa, serieel) 
Deutsch DTM06 12-
pens (Ethernet en CAN) 
RP-TNC (cellulaire radio) 
RP TNC (LPS, of WiFi, 
of UHF-radio (optioneel)) 
2x TNC voor GNSS 
(optioneel)

Schokbesten-
digheid

25 g, 11 ms, elke as

Gewicht 1 kg

Beschermingsk-
lasse stof/water

IP67

TS-i3-sensor

As Enkel/dubbel

Resolutie 0,01 graad

Nauwkeurigheid 0,1 graad

Voeding 10 tot 30 VDC

Schokbesten-
digheid

25 g, 11 ms, elke as

Beschermingsk-
lasse stof/water

IP69K

•	 Snel en nauwkeurig hoogte afgraven

•	 Vlakke en verticale oppervlakken en 
3D-oppervlakken afgraven

•	 Volledig upgradebaar

•	 Verbetert de veiligheid op de werkplek

•	 Hoogtegeleiding met lichtbalk en 
ingebouwde, hoorbare alarmen

Volg elke beweging
Dit 3D-precisie-afgraafsysteem biedt moderne gereedschappen bij het afgraven van 
complexe hellingen of zelfs bij “blind” graafwerk. De bakbeweging wordt gevolgd 
in realtime, zodat u over de informatie beschikt om herhaaldelijk de juiste hoogte te 
bereiken.

Softwaregestuurd
Het specifiek gebouwde X-53i-systeem stelt u in staat om onafhankelijk te werken – 
de software leidt u snel naar de middellijnen en plaatst de bak op hoogte.

Intelligent
Met geïntegreerde GNSS-technologie, een heldere en duidelijke besturingskast 
voor het touchscreen en innovatieve kantelsensors – het X-53i-systeem bespaart 
tijd, vergemakkelijkt veel voorkomende taken en bewegingen terwijl de veiligheid 
dagelijks wordt verbeterd. Maakt een einde aan te ver afgraven terwijl de doelhoogte 
met precisie wordt bereikt.

 3D-graafsysteem

MC-i4
Deze veelzijdige GNSS-ontvanger, 
gemonteerd binnen in de machine om 
schade te voorkomen, staat meerdere 
communicatie-opties toe.

TS-i3
Langs de bak, boom, arm en machine 
zijn kantelsensoren gemonteerd voor een 
volledige bakbeheersing in elke hoek.
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