
Leica PowerGrade 
Intelligentne 
pinnasetööde süsteem

Leica PowerGrade 
Ainulaadne ning paindliku rakendusalaga lahendus 
Leica PowerGrade viib ehitustööde teostamisprotsessi 
enneolematule tasandile. Süsteem tõstab pinnasetööde 
protsessi produktiivsust ning tulemuslikkust, olles samas 
ülimalt paindliku rakendusalaga ning võimaldades pidevaid 
parendusi tarkvara seadistamise näol. 

Leica PowerGrade aitab märkimisväärselt tõsta masina 
rakendamise produktiivsust ning optimeerida materjali kasutamist, 
olgu siis tegemist mis tahes teeehitus-, mulla- või pinnasetöödega. 
Süsteemi on võimalik integreerida mitmeid erinevaid andureid, 
mis hõlbustavad tööde kulgu. Süsteem ise on lihtsalt kasutatav 
tänu riistvarale, mida saab kasutada erinevatel tööpostidel, ning 
tarkvarale, mis on loogilise ülesehitusega, muutes seadmega 
manipuleerimise väga kasutajasõbralikuks. 

Leica PowerGrade-süsteemi geniaalsus seisneb selle ainulaadses 
PowerSnap kontseptsioonis – ühine ekraani hoidik võimaldab 
vahetada juhtpulte lihtsalt ning kiirelt. Tööga alustamiseks piisab 
vaid juhtpuldi paigutamisest hoidiku pesasse ning asuge aga 
tööle. 

Põhieelised 
Produktiivsuse kasv 
� Võimaldab rakendada masinat kõige kõrgema kasuteguriga, 

pakkudes investeeringu kiireimat võimalikku tasuvust tänu 
pinnasetööde kiiremale valmimisele, sest tööprotsess on 
muudetud optimaalseimaks. 

� Aja kokkuhoid seadistamise ja viivituseta töödega alustamise 
arvelt. PowerGrade süsteemi on salvestatud kõik masina 
seadistused. 

Paindlik rakendusala 
� Ainulaadne „Snap-on“ ning „Snap-off“ süsteem. 
� Seadme põhielementide eemaldamine masinast on lihtne, 

millega puudub seadme vargusoht masina seisuaegadel. 
� Evolutiivne rakendus alates peamisest 2D süsteemist ning 

lõpetades täieliku 3D kasutusvalmidusega. Lisadena: laser, 
kaldeandur, ultraheliandur, GPS ning tahhümeetriga masina 
juhtimine.  

Vähenevad kulutused 
� Kiiremini teostatavate töötsüklite tõttu vähenevad kasutuskulud. 
� Vähenevad väljaminekud tööjõule, sest masina 

kontrollimisvajadus väheneb või puudub täielikult.



Leica PowerGrade 
Pinnasetöid optimeerivad juhtsüsteemid 

Konkurentsitult paindlikum rakendusala 
Milleks osta masinapargi igale greiderile või buldooserile oma 
süsteem, kui Leica Geosystems® võimaldab kasutada sama 
seadet erinevatel masinatel ning töödel, seda tänu juhtpuldi 
hõlpsat teisaldatavust võimaldavale lahendusele, nii nagu see 
tööprotsesside teostamiseks parasjagu vajalikuks osutub. Näiteks: 

Mida teha, kui tekib vajadus kasutada ühel päeval greiderit 
ning järgmisel päeval buldooserit? – Selleks piisab lihtsalt 
juhtpuldi tõstmisest teise masinasse. 

Leica PowerGrade süsteem on hõlpsalt seadistatav ning evolutiivne 
alates peamisest 2D süsteemist ning lõpetades täieliku 3D 
kasutusvalmidusega. 

Kalde ning kõrguse automaatkontroll 
Leica PowerGrade süsteem pakub nii kaldenurga kui ka 
kõrguse kontrollsüsteemi. Täiendades süsteemi lisamasti ja 
laservastuvõtjaga, võimaldab see seade isegi autonoomset 
tööprotsessi kallaku suunas. Süsteem osutub eriti kasulikuks just 
neile töövõtjatele, kellele on esmatähtsaks kriteeriumiks masina 
produktiivseim rakendamine greideritöödel, mis nõuavad suurt 
täpsust, eeldusel, et juhtsüsteemi oleks ka hõlbus kasutada. 

Sellega Leica PowerGrade süsteemi eelised veel ei lõpe! Leica 
PowerGrade on:
� pistikuvaba, vee- ja ilmastikukindla juhtpaneeliga – puudub 

vajadus pistikute või täiendavate juhtmete järele; 
� graafilise, kasutamist hõlbustava ekraaniga; 

Tehnilised spetsifikatsioonid 
MCP 1300 2D Ekraan (kahemõõtmelise graafikaga juhtpult)

Ekraan: 3,5’’ TFT värviekraan 300cd 

Kasutustemp. vahemik: -2º0 C kuni +60º C 

Ilmastikukindlus: IP67 

Kaal: 0,5kg 

Mõõdud: laius (L) 175, kõrgus (W) 125, paksus (H) 30 mm 

Hoidik

Toitevool: 10-24V (adapteriga) 

IR-andmeedastus: 1 Mbit 

ON/OFF-lüliti, mis lülitab süsteemi tervikuna sisse või välja Toide:

2 x CAN: Adapter ning J1939 

Väljundvool: 2 x RS232, RX, TX, 12V/2amp. GND (mass) 

Kasutustemp. vahemik: -2º0 C kuni +60º C 

Ilmastikukindlus: IPS4

� lihtsalt paigaldatav, millest tulenevalt väheneb masina seisuaeg; 
� ainulaadsel TriSonic-tehnoloogial põhinev automaatne 

külgnihke juhtimine greiderisahkadele – täpsed töötulemused 
äärekivi ja nööri kasutamisel;

� juhtpuldi vool lülitub automaatselt välja puldi eemaldamisel 
hoidikust, masinakohased seadistused on salvestatud ekraani 
hoidiku mällu; 

� täiesti veekindel süsteem – väljatöötatud toimimaks ka kõige 
nõudlikemas töötingimustes. 

Leica PowerGrade hoidik
Leica Geosystems’i ainulaadne PowerSnap kontseptsioon – ühine 
hoidik võimaldab tõsta juhtpulte ühest masinast teise lihtsalt 
ning kiirelt. Lihtne, ajasäästlik, paindliku rakendusalaga ning 

Vasak- ning parempoolse 

kasutajasõbralik seade.

anduri näidik. 

Põikikalle on seadistatud 
-1,4%. Punane joon tähistab 
põikikallet.

Automaatse/manuaalse 
funktsiooni valiku klahv, 
lisana kaasas eraldi 
juhtnupp. 

Funktsiooniklahv sisenemiseks 
vahetult tähtsamatesse 
funktsioonidesse.

Kiirelt ning hõlpsalt 
teostatavad 
tööseadistused. 

Kollased nooled 
tähistavad saha 
tööolekut. 

Kõrguse ning kalde 
seadistamisnupud.
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