Az ergonomikus vezérlési megoldás
egyszerűen a fülkébe integrálva

ÖSZTÖNÖSEN
HASZNÁLHATÓ
Egyedülálló elektronikus technológia a mindennapi
rakodóvezérléshez

Akár három mozgás kombinációja
a termelékenység növeléséért

Egy elektronikus joystick két tengellyel emelés/süllyesztéshez és
billentéshez, az e-Pilot S kompatibilis az MX F300, A100, U400, T400 és
TX400 rakodókkal

Közvetlen és progresszív 3. funkció mint
opció, kombinált mozgásokkal
A 3. funkció egy proporcionális gombbal
vezérelhető, ami lehetővé teszi a három
mozgás kombinációját egy időben:
emelés/billentés/3. funkció

Vezérlőkar BE/KI kapcsológomb

Munkaeszköz zárás/nyitás
FAST-LOCK vagy SPEED-LINK* rendszerrel

Elektronikus úszó pozíció
Követni a talajfelszínt
(pl. talajegyengetés)
+
folyamatos 3. funkció
Lehetővé teszi a folyamatos
olajáramlást a kihelyezett körnél, a
gomb állandó nyomva tartása nélkül

A kombinált mozgások sebessége
optimálisan tartható, köszönhetően egy
egyedi koncepciónak, ami felhasználja
a billentésnél visszatérő olajat a 3.
funkcióhoz áramlásveszteség nélkül.

SMART SHOCK és SHOCK
ELIMINATOR* lengéscsillapítás
aktiválása/kikapcsolása
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A SHOCK ELIMINATOR mellett
– ami a hidraulikán keresztül
elnyeli az ütéseket haladás
közben -, a SMART-SHOCK
csillapító elektronikusan van
vezérelve annak érdekében, hogy
az emelés és süllyesztés indítása
és megállása finoman történjen.

AUTO-LEVEL* automatikus
munkaeszköz visszatérés egyszeri
rezgés visszajelzéssel a pozícióban
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280 gr

Kanál rázás – megakadályozza az anyag
kanálhoz tapadását
4. funkció
gombja*

* ha a rakodó tartalmazza – csak MX T400 és TX400 rakodókhoz

3. funkció gombja standard

EGYSZERŰEN FÜLKÉBE
INTEGRÁLVA
+ ERGONÓMIA

Személyre szabott integráció
A traktorfülke elrendezésétől függően az e-PILOT S úgy van telepítve, hogy az
megfeleljen a felhasználónak az alábbi szempontok figyelembevételével:
• tiszta, egyértelmű integráció
• optimális elhelyezés
• ergonomikus használat hosszútávon
A fülkében a telepítési és szerelési instrukciók speciálisan vannak adaptálva
minden traktortípusra (lásd lent a példákat)
Szerelés multifunkcionális karfán kívül

Szerelés standard karfa esetén

tenyértámasszal

tenyértámasszal

Tenyértámasz
Az e-Pilot S el van látva
tenyértámasszal a választott
beépítési módtól függően.
Pl.: alaptartozék a tenyértámasz
standard kartámaszon

Szerelés multifunkcionális karfán belül

Gyorsan levehető joystick
KIZÁRÓLAG AZ MX-NÉL

A vezetőfülke elrendezésének és a speciális kar
helyzetének megfelelően, az e-PILOT S joystick
gyorsan levehető. Egyszerűen húzza felfelé a zár
feloldásához és a tároláshoz.
Ha a rakodó nincs csatlakoztatva, az e-PILOT S
joystickot dokkolni lehet egy tartóban1 a traktor
egyéb kezelőszerveitől távolabb, azok zavartalanabb
hozzáférése érdekében (pl. szántáskor).
Ez a teljes munkaterületet szabadon hagyja egyéb
feladatok elvégzéséhez.

eltárolva!

1

ez az opció külön rendelhető az Alkatrész részlegen keresztül

A felhasználók választása

140 mm

• Ujjfogás az e-PILOT S-nél vagy teljes kézzel fogás az
e-PILOT-nál
• A kar alakjának megválasztása
• A mozgatás és az érzés megválasztása

220 mm

Az e-PILOT és az e-PILOT S fogantyúinak saját formájuk
és méretük van, lehetővé téve, hogy megfeleljenek a
legtöbb felhasználói követelménynek:
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