Leica iCON grade
Intelligent Systeem voor
Shovels
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Leica iCON grade
Verbeter de prestaties in grondverzet

Ervaar de unieke voordelen van Leica iCON IGW3
machinebesturing nu in uw wiellader/shovel! Voer
uw grondwerk uit, sneller en correct van de eerste
keer. Bespaar tijd en geld door correctiewerk te
verminderen. Nooit meer te veel afgraven en toch
geen hoogtecontroles nodig.

Voordelen
 Verhoog uw machine inzetbaarheid en verkort de terugverdientijd
van uw investering vanaf de eerste dag – werk op de juiste
hoogte vanaf de start
 Vermijd teveel afgraven en duur materiaal transport en bespaar
op brandstof
 Gebruiksvriendelijke interface verminderd trainingstijd en kosten

Met Leica Geosystems' controle systeem voor shovels/
wielladers, kent u op elk moment de bakpositie.
Het systeem gebruikt 3D ontwerp (CAD) modellen en
de allernieuwste GPS/GNSS technologie om de
gebruiker te leiden. Ontwerp informatie en real-time
ontgraaf/vul aan indicaties worden getoond in de
cabine om snel en juist te werken. En dat alles met een
verhoogde nauwkeurigheid en productiviteit vanaf de
eerste dag.

 Intuïtieve gebruikersinterface zorgt voor vertrouwen en
verhoogde productiviteit
 Minder manuren door het minimaliseren van hoogte controles
 Leica Geosystems' unieke PowerSnap functionaliteit laat een
snelle uitwisseling van schermen tussen machines toe
 Volledige ondersteuning van iCON telematics diensten

Systeem componenten

CGA60 GNSS Antenne

MRS300
Langs- & Dwarshelling
sensor

MSS309 of MSS303
Kantelbak sensor
(optioneel)

MSS310
Bak Sensor

iCP41
Control Panel

MSS300
Boom Sensor
iCG80 GNSS
Machine Ontvanger

PowerSnap – Bereik een nieuw niveau van flexibiliteit en gebruiksgemak
 Systeem is klaar voor gebruik in een mum van tijd
 Snelle uitwisseling van schermen tussen machines geeft u extra flexibiliteit op de bouwplaats
 Eén PowerSnap cradle voor alle iCON graafindicatie en iCON grade-schermen
 Makkelijk te verwijderen onderdelen voor de veiligheid 's nachts
 Draadloze verbinding met het controlescherm
 Een veilige afsluit functie beschermt het systeem en de data
 Uniek gepatenteerd Snap on/Snap off mogelijkheid
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Leica Geosystems intelligente CONstruction
Of u gebouwen, wegen, bruggen of tunnels bouwt, u doet uw voordeel met intelligente CONstruction. Leica iCON is meer dan een nieuwe
productlijn of een software pakket, het is een complete oplossing die
u toelaat uw werkzaamheden te verbeteren en uw winst te verhogen
door uw workflow te vervolmaken.
Het begrijpen van de bouwwereld vraagt om uitstekende oplossingen:
 Op maat gemaakt
 Compleet
 Duidelijk
 Goede werking
When it has to be right.
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