
Leica PowerDigger

Uued standardid 

ekskavaatorijuhtimises
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Leica PowerDigger
Uue põlvkonna ekskavaatori-

juhtime on kohal!

PowerDigger tähendab paremat 

tööjõudlust

Andurite ja tarkvara järjepidev arenda-

mine on teinud sellest turu kõige täpse-

ma ja töökindlama süsteemi, täiusta-

des teie igapäevast tööd ja tagades 

süsteemi kasutajatele suurepärase 

tootlikkuse.

PowerDigger tähendab paremaid 

funktsioone

Kui arvad, et ekskavaatorite juhtimissüs-

teem on midagi uut, siis sa eksid. Meie 

uusim PowerDiggeri juhtpaneel on uus 

põlvkond, mis on ennast juba tõesta-

nud ekskavaatorite juhtimissüsteemide 

reas.

PowerDigger tähendab paindlikkust

PowerDigger on suurepäraselt täius-

tatav süsteem. Võite alustada Single 

Grade baastarkvaraga, mis võimaldab 

teha põhilisi töid, nagu näiteks süga-

vuse fikseerimine, kalde arvutamine, 

kaevamine, pimekaevamine, planeeri-

mine jne.

PowerDiggeri täiendamine

Lisades olemasolevale tarkvarale 

MRS300 anduri, täiendate oma süs-

teemi Dual Grade tarkvarani. See annab 

teile liikumisvabaduse mis tahes suunal, 

kuna süsteem kompenseerib masina 

piki- ja ristsuunalise liikumise.

Paigaldades masinale kaldkopa anduri, 

annab see uue mõõtme teie masina 

juhtimisse.

Täiendage 3D juhtimiseni

Üha suurem hulk meie kliente on 

valinud 3D süsteemi ja täiendanud 

sellega oma PowerDiggerit. Seda saab 

teha, lisades PowerDigger 3D arvuti 

RTK GNSS vastuvõtja juhtpaneeliks.

MSS 300

MSS 301

MSS 302

Baassüsteemi andurid

MSS 300 Nurkandur
Saab kasutada masti-, käsivarre- kui ka kopaandurina. 
Tavaliselt kasutatakse ainult mastiandurina.

MSS 301 Nurkandur pluss Laseripüüdja
Miks paigaldada kaks andurit, kui kõik vajalikud ele-
mendid saab kombineerida ühteainsasse? MSS 301 on 
nii käsivarre nurk- kui ka laserandur. See on kompaktne 
ja seda on lihte paigaldada õigesse kohta.

MSS 302 360º
Seda 360kraadise nurgaga kopaandurit saab paigal-
dada kopale, kiirliidesele või adapteri  peale. Anduri 
väiksus võimaldab teda „peita“ kaitstud kohta, et kaitsta 
teda kaablile ja andurile tekitatavate kahjustuste eest.

PowerDigger

Kaevamine, planeerimine Laserifunktsioon

Kallakud, astmed, profiilid Veealune, pimekaevamine
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Quick key – (kiirklahv) – erinevate sea-
dete taastamine
„Quick Key“ klahviga saab salvestada 
ja taastada 10 erinevat kasutaja poolt 
määratud seadet vaid ühe klahvivaju-
tusega.

Kiirklahvid
Neid kiirklahve kasutatakse kõige 
sagedamini kasutatavate funktsioo-
nide juurde pääsemiseks. Tänapäeval 
on enamik kasutajatest valinud Pow-
erDiggeri topeltkaldega süsteemi 
paigaldamise. Funktsioonid, mis on 
seotud topeltkaldega, on seetõttu viidud 
menüüs „üles“, ning muudetud veel 
üheks kiirklahviks, mida on kiire ja lihtne 
kasutada.

Erinevad kopanäidud
Värviline kopatabloo näitab kopa asendit. See on väga 
oluline veealuse kaevamise puhul, sügavates kraavides või 
mis tahes muul juhul, kui koppa pole võimalik näha. 

Masina suuna tabloo
Kui töötada nii X- kui Y-kaldega, 
on masina suund LCD tablool 
selgelt näha.

Neljatolline värviline LCD 
graafiline tabloo
Heites tabloole vaid ühe 
pilgu, võite selgel LCD tab-
lool näha kõiki teile vajalikku 
juhtimis- ja olekuteavet – isegi 
ereda päikese käes. See – koos 
eredate LED-numbritega ja 
võimalusega juhtida audiosig-
naalide abil – teeb PowerDiggeri 
süsteemist turu kõige paindli-
kuma süsteemi.

Lihtne navigeerimine menüüs
Menüüsse on lisatud Quick-
NavTM multifunktsionaalne 
klahv. See klahv aitab juhil 
kiiresti liikuda läbi powerDiggeri 
menüüde.

PowerDigger Pro

PowerDigger Pro tunnetab masina täielikku 
orientatsiooni – kallakut, piki- ja ristisuunalist 
liikumist (suunda).

MRS 300 Suunaandur
MRS 300 on piki- ja ristsuunalise liikumise 
andur, mida kasutatakse ekskavaatori suuna 
määramiseks. Töötades kompenseerib MRS 300 
täpne pöörlemise ja kallaku mõõtmine masina 
pöörlemist ja kaldliikumist, andes nõutud täp-
suse sentimeetrites.

MSS 300

MSS 300

MSS 301

MSS 302

Pööramise
kompenseerimine

Pikikalle Põikikalle
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PowerDigger Pro koos põikikalde võimalusega

PowerDiggeri andmed

PowerDiggeri juhtpaneel

Graafiline tabloo 4-tolline LCD

Suurus (laius x kõrgus x sügavus) 12x16x5cm (4,7x6,3x2,0 tolli)

Toide 9-28V 

Töötemperatuur -40 kuni 70º C (-40 kuni 160º F)

Tihend Tolmu- ja veekindel (IP66)

MSS 300 nurgaandur

Korpus Täisteras 

CAN-ühendus Kaks M12 klemmi

Suurus 8x12x3cm (3,1x4,7x1,2 tolli)

Töötamisnurk 180 kraadi

Töötemperatuur -40 kuni 70º C (-40 kuni 160º F)

Tihend Hermeetiline tihend (IP68)

MSS 301 nurgaandur koos 
laseripüüdjaga

Korpus Täisteras 

Laseriava 5 cm (2.0 tolli) integreeritud laservastuvõtja

CAN-ühendus Kaks M12 klemmi

Suurus 8x12x3cm (3,1x4,7x1,2 tolli)

Töötamisnurk 180 kraadi

Töötemperatuur -40 kuni 70º C (-40 kuni 160º F)

Tihend Hermeetiline tihend (IP68)

PowerDiggeri andmed

MSS 302 kopaandur

Korpus Täisteras 

CAN-ühendus Üks M12 klemm

Suurus 2,5x2,5x5.0cm(1.0x1.0x2,0 tolli)

Töötamisnurk 360 kraadi

Töötemperatuur -40 kuni 70º C (-40 kuni 160º F)

Tihend Hermeetiline tihend (IP68)

MSS 303 nurgaandur 

Korpus Täisteras 

Laseriava 5 cm (2.0 tolli) integreeritud laservastuvõtja

CAN-ühendus Kaks M12 klemmi

Suurus 8x12x3cm (3,1x4,7x1,2 tolli)

Töötamisnurk 180 kraadi

Töötemperatuur -40 kuni 70º C (-40 kuni 160º F)

MRS300 pöörlemisandur

Korpus Täisteras

CAN-ühendus Kaks M12 klemmi

Suurus Läbimõõt 7cm (2,8tolli) Kõrgus 80cm 
(31.5 tolli), kaasa arvatud mast

Suunaandur 360 kraadi ± 3 kraadi

Kallaku- ja pööramisnurk 180 kraadi

Töötemperatuur -40 kuni 70º C (-40 kuni 160º F)

Tihend Tolmu- ja veekindel (IP67)

Andurisüsteem:

PowerDigger ekskavaatorisüsteemi an-

durid on gravitatsioonilised referentsan-

durid. Andurite tehnoloogia ja tarkvara 

on olnud pidevas arendustöös alates 

nende turuletulekust, 1996. aastal. 

Tootearendus on viinud selleni, et 

turulolevatest ekskavaatorianduritest on 

need kõige tundlikumad ja täpsemad.

Vastupidavad andurid

Kõik andurid (samuti ka juhtmed) on 

täiesti veekindlad kuni vähemalt 20 m 

(70’) allpool veepinda – nii et töötades 

pole vajadust kallite pöördkopa- ega 

süvendusekskavaatorite seadmete 

järele.

CANbus süsteem muudab paigalda-

mise ülilihtsaks. Me teame, et seisuaja 

vähendamine on teie äri jaoks oluline. 

Seepärast on kõikide anduritega 

kaasas spetsiaalsed keevitusplaadid 

või lihtsad alused, mis paigaldamist 

kiirendavad.

MSS 300

MSS 300

MSS 301

MSS 300

MSS 302

MSS 303

Põikikalle Kalle

MSS 303 põikikalde andur
Saate täiendada oma PowerDiggerit ja 
lisada sellele anduri kaldkopa jaoks. An-
duri kompaktsus võimaldab seda „peita“ 
kiirliidesesse.

MJB 300 harukarp
MJB harukarp laiendab CAN-liine 
põikikalde funktsioonidele.



PowerDiggeri põhifunktsioonid

PowerDiggeri juhtpaneel aitab teil:

 Eelseadistada referentssügavust või 

-kallet

 Määrata baaspinna kallet mõlemas 

suunas (nõutav MRS 300 olemas-

olu)

 Täisprofiil kuni 11 kombineeritud 

pinnaga

 Saate korrigeerida oma baaspinda

 Kasutada mõnda kindlat punkti 

referentskõrgusena

 Kasutada laserit referentspunktina

 Mõõta kauguseid ja kallakuid

 Teostada pimekaevamist vee all jne.

Kõik eelloetud teave tuuakse teieni 

hästinähtaval PowerDiggeri juhtpaneeli 

LCD tablool.

PowerDiggeri eelised

PowerDiggeri juhtimissüsteem täiustab 

teie masina üldist töövõimet:

 Töö saab tehtud väiksema arvu 

kaevamiskordadega

 Töö on täpsem

 Liigne kaevamine on minevik

 Piirab kulutusi objektipersonalile

PowerDiggeri juhtimissüsteem kind-

lustab teie positsiooni üha tiheneva 

konkurentsiga ehitusturul.

PowerDigger sobib igale masinale

PowerDiggeri juhtimissüsteemi saab 

paigaldada igale masinale vahemikus 

1 kuni 600 tonni ja enam, kahe mas-

tiga ekskavaatoritel või Long Reach 

masinatel, mis ulatuvad kõrgemale kui 

25 m (80 jalga), standardsüsteem sobib 

neile kõigile. 

PowerDiggeri põhiandmed

 Turulolevatest süsteemidest kõige 

täpsem – 1 cm (0,5 tolli) ehk 0.2% 

ulatusest

 Rohkem kui 30 funktsiooni

 Sobib igale masinale

 4tolline Colour Graphic värviline tab-

loo, mida on väga lihtne kasutada

 Võimalik salvestada 20 erinevat 

kopa seadet

 100% veekindel (IP68) – vee all 

töötamiseks pole vaja spetsiaalseid 

andureid ega kaableid

 Täiendatav Single Grade baastark-

varast Dual Grade ja 3D juhtimissüs-

teemi

 Täiendatav kaldkopa anduriga

 Kopa anduri saab paigaldada 

adapteri peale

 Sagedasti kasutatavaid funkt-

siooniklahve saab aktiveerida 

juhthoovalt.

Uus põlvkond


