Leica iCON grade
Inteligenty system 3D
na ładowarki
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Leica iCON grade
Zwiększa wydajność robót ziemnych

Wykorzystaj możliwości Leica iCON iGW3 na swojej
ładowarce! Wykonuj roboty ziemne szybciej już za
pierwszym razem. Oszczędzaj czas i pieniądze redukując
poprawki oraz eliminując nadmierne przekopania, czy też
nieustanne pomiary wykonanej powierzchni.

Korzyści

Dzięki systemowi sterowania maszyny Leica Geosystems
zawsze będziesz znać położenie łyżki. System korzysta z
modeli projektowych 3D (CAD) i najnowocześniejszej
technologii GNSS, która umożliwia dokładne prowadzenie
maszyny. Informacje projektowe oraz wskazania "w górę"
lub "w dół" są wyświetlane na ekranie w kabinie.
Umożliwiają one szybką i dokładną pracę zwiększając
precyzję i wydajność od pierwszego dnia stosowania
systemu.

 Przyjazny interfejs oszczędzający czas i koszt szkolenia operatora

 Maksymalizacja obłożenia maszyny pracą oraz szybki zwrot z
inwestycji, która będzie zwracać się od początku realizacji projektu
dzięki dokładnemu równaniu już od pierwszego przejazdu maszyny
 Wyeliminuj kosztowne przekopania i zbyt duże zużycie droższego
materiału
 Intuicyjny interfejs zwiększa wydajność pracy i pewność podczas
obsługi systemu
 Redukuje koszty pracy i przestojów przez zmniejszenie lub
wyeliminowanie potrzeby kontroli bieżącej powierzchni
 Unikalna funkcja PowerSnap umożliwia szybkie przenoszenie
paneli kontrolnych między maszynami
 Pełna współpraca z serwisem Leica iCON telematics

Komponenty systemu

Antena GNSS CGA60

Czujnik obrotu i
pochylenia MRS300

Czujnik pochylenia
MSS309 lub MSS303
(opcja)

Czujnik łyżki
MSS310

Panel kontrolny
iCP41

Czujnik ramienia
MSS300
Odbiornik GNSS iCG80
na maszynę

PowerSnap – zwiększa wygodę pracy i liczbę zastosowań maszyny
 Przygotowanie systemu do pracy w bardzo krótkim czasie
 Szybka wymiana paneli sterujących między maszynami umożliwia elastyczne wykorzystanie
systemu na budowie
 Jeden uchwyt PowerSnap do wszystkich paneli iCON excavate oraz iCON grade
 Łatwy demontaż najważniejszych elementów systemu celem bezpiecznego przechowania nocą
 Bezkablowe podłączanie panelu kontrolnego
 Funkcja bezpiecznego wyłączania chroni system i dane
 Unikalna opatentowana funkcja “zaczep” – “odczep”.
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Leica Geosystems intelligent CONstruction.
Zawsze, gdy budujesz drogi, mosty, tunele lub budynki – instrumenty
z serii iCON ułatwią Ci realizacje zlecenia. Leica iCON to coś więcej niż
nowa linia produktów lub pakiet oprogramowania, iCON to platforma
rozwiązań, która zwiększy wydajność i dochodowość Twojej firmy przez
usprawnienie realizacji codziennych zadań na placu budowy.
Dzięki zrozumieniu budownictwa stworzyliśmy znakomite rozwiązania:
 Elastyczne w konfiguracji
 Kompletne
 Łatwe w obsłudze
 Wydajne
When it has to be right.
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