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GX-55-besturingskast

Voedingsspanning 9 tot 32 V DC

Poorten 2x USB
Ethernet
RS-232
2x CAN-bus
2x digitale ingang

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

Besturingssysteem Windows® Compact 7

Bedrijfstemperatuur -40 °C tot 70 °C

Gewicht 1,26 kg met rugzak
1 kg zonder rugzak

Ontvanger MC-i4

Voedingsspanning 9 tot 32 V DC

GNSS Enkel of dubbel

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

Connectoren Deutsch DTM06 12-
pins (voeding, aarde, 
serieel)
Deutsch DTM06 12-
pins (ethernet en CAN)
RP-TNC (mobilofoon)
RP-TNC (LongLink 
of Wi-Fi of UHF-radio 
(optioneel))
2x TNC voor GNSS 
(optioneel)

Schokbesten-
digheid

25 g, 11 ms, alle assen

Gewicht 1 kg

Bescherming 
tegen stof/water

IP67

TS-i3-sensor

Voedingsspanning 10 tot 30 V DC

Connectoren M12

Resolutie 0,01°

Nauwkeurigheid 0,1°

Behuizing Gegoten aluminium met 
zwarte poederlakfinish

Bescherming 
tegen stof/water

IP68, IP69K

 Met onze moderne serie Local 
Position-systemen (LPS) voor 
graafmachines overtreft u alle 
verwachtingen. Als betrouwbare 
3D-positionering en herhaalbaarheid 
vereist zijn of u moet werken in 
extreme omstandigheden, is deze 
geavanceerde oplossing de beste 
keuze.

Beheers de werkomgeving
Bij complexe hellingen of ‘blind’ graafwerk werkt u sneller en veiliger. De basis is 
het PS robotic total station, dat dankzij intelligente algoritmes in de achtergrond 
beschikt over een ongeëvenaard vermogen om continu het prisma te volgen.

In de cabine biedt een gebruiksvriendelijke 3D-MC software-interface precies 
wat u nodig hebt om alledaags graafwerk uit te voeren en ook op kritieke 
momenten de juiste hellingshoek aan te houden.

Voeg een IMU (Inertial Measurement Unit) toe aan het systeem om rotatie in 
rekening te brengen en het system te vervolledigen.

 Robotic total station-besturing
voor graafmachines

MC-i4
Deze veelzijdige ontvanger is geplaatst 
in de machine om beschadiging te 
voorkomen en biedt uiteenlopende 
communicatie-opties.

TS-i3
Kantelsensoren op de bak, lepelsteel, 
giek en machine maken volledige 
3D-beheersing mogelijk onder elke 
hoek.


