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İş Platformları ve İtfaiye Araçları

 Elektronik Kontrol Sistemi

GENEL ARAÇ KONTROLÜ

 Statik ve dinamik yönetim göz önünde bulundurularak, aracın tüm elektrik/elektronik 
bileşenleri kontrol altında tutulur. 

 3" - 4.3" - 7" ve 10" renkli ekranlar ile kullanımı kolay arayüzler. 
 İsteğe bağlı redundant sensörler ve özel AVIONI algoritmaları ile anlık, hem geometrik hem 

de moment denge kontrolü. 
 J1939 dizel motor yönetimi (isteğe bağlı). 
 Yardımcı elektrik motor (power-pack) yönetimi. 
 Su pompası yönetimi. 
 Elektrikli su monitörü yönetimi. 
 GSM ağı üzerinden kablosuz diyagnostik imkanı (isteğe bağlı). 
 Hem araç ekranlarında hem de programlama bilgisayarında TÜRKÇE arayüz. 

HAREKET KONTROLÜ

 Denge ayaklarının mesafesine göre değişen çalışma diyagramı. 
 Yüke bağlı hız kontrolü. 
 Rüzgara bağlı hız kontrolü. 
 IP65/IP67 geometrik ve ultrasonik sensörler. 
 Tek tuş ile otomatik kapanma. 

KUMANDA KONTROLÜ

 Aracın geometik limitlerine bağlı olarak hidrolik kumandada oransal hız düşümü 
 Bağımsız ramplama ile oransal başlama/durma. 

KAMYON KONTROLÜ

 Otomatik araç dengeleme. 
 Çift eksenli sensörler ile 360° denge hesabı. 
 Denge ayaklarının kablosuz kumanda kontrolü (isteğe bağlı). 
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SEPET KONTROLÜ

 Otomatik Sepet Denegeleme (Kapalı çevrim oransal). 
 ± 10° sapmada uyarı ve/veya operasyonu durdurma. 
 PWM sinyalleri ile oransal yönetim. 
 Mekanik yapıya uygun farklı modellerde yük hücreleri (Loadcell) ile yük ölçümü. 
 İsteğe bağlı Intercom (konuşma ünitesi). 
 Otomatik sepet merkezleme. 
 Sepet uzatma valflerinin kontrolü. 

KULE (TURRET) KONTROLÜ

 2-3 eksenli joystikler ile oransal kumanda kontrolü. 
 Kule otomatik merkezleme. 
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IP65 Dokunmatik 7" Ekran

IP65 Tuşlu 4.3" Ekran


