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XControl G2 – Styrsystem för modernaXControl G2 – Styrsystem för moderna

grävmaskinergrävmaskiner
Steelwrist XControl är det mest förarvänliga systemet på marknaden
för styrning av tiltrotatorer. XControl använder en väl utprovad
lösningar för styrning av hydraulventiler vilket ger överlägsna
köregenskaper och perfekt känsla. Inställningar av XControl görs via
en färgpekskärm med intuitiva menyer. Rejäla kontaktdon på allt
kablage borgar för en säker funktion.

När vi skissade på Generation 2 ville vi göra något som ingen tidigare
lyckats med. Vi ville göra det mycket enklare och säkrare, både för
föraren och för installatören. Dessutom ville vi sänka
bränsleförbrukningen, förbättra ergonomin samt ge föraren mer
värdefull information. XControl G2 är i dag marknadens mest
avancerade system för styrning av tiltrotator. Mycket enkelt för dig,
en hel del jobb för oss.

Rätt inställningarRätt inställningar för rätt jobbför rätt jobb
Med nya XControl G2 görs alla inställningar och ändringar av systemet på en 3,5 tums pekskärm med tydliga och logiska menyer. Det är
enkelt att ställa in styrsystemet för olika förare, arbetssituationer och redskap.

Clinometer – ett stöd i det dagliga jobbetClinometer – ett stöd i det dagliga jobbet
På Steelwrist jobbar vi hårt för att leda utvecklingen av tiltrotatorer. Med XControl G2 är
vi först med att lansera ett styrsystem med inbyggd Clinometer. Clinometern visar dig
rotationsvinkeln samt tilt- och brytvinkeln i förhållande till ett valfritt plan. Ett hjälpmedel
som du kan dra nytta av i ditt dagliga arbete, exempelvis vid planering och släntning.

Autotuning för lägre bränslekostnadAutotuning för lägre bränslekostnad
Av erfarenhet ser vi att mer än hälften av alla grävmaskiner drar mer bränsle än de
behöver på grund av tiltrotatorns styrsystem. Eftersom du inte har något att jämföra med
upptäcker du inte att styrsystemet är felinställt. När vi utvecklade XControl G2
inkluderade vi Autotuning. Detta innebär att systemet själv ställer in optimala värden för
minimal bränsleförbrukning och maximal prestanda. Över tiden sparar du mycket pengar.
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