IT transformeert bouwterreinen.
Aan de slag met DigNav.

Kobelco is een IT-partner van SITECH en Trimble.

DigNav SK210 ( N ) LC -10E

Neem bij vragen over inmeet- en grondverzettechnologie contact op met SITECH.

Neem bij vragen over graafmachines
contact op met uw Kobelco-dealer.

N.B.: In deze brochure kunnen uitrustingsstukken en opties worden vermeld die niet in uw regio verkrijgbaar zijn. Ook kunnen er foto's in staan van machines met specificaties die afwijken van de
machines die worden verkocht in uw regio. Neem contact op met de dichtstbijzijnde KOBELCO-dealer voor informatie over door u gewenste onderdelen. Neem contact op met uw KOBELCO-dealer
voordat u deze gebruikt. Aangezien wij continu productverbeteringen doorvoeren, kunnen alle ontwerpen en specificaties gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.
Copyright
Geen enkel onderdeel van deze brochure mag zonder toestemming op enige wijze worden verveelvuldigd.

Richt uw vragen aan:
Veluwezoom 15
1327 AE Almere
Nederland
www.kobelco-europe.com
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Verhoog productiviteit op
bouwterreinen drastisch met

DigNav

2D
MET HALFAUTOMATISCHE
MACHINEBESTURING

DigNav is Kobelco's uitgebreide IT-oplossing. Dit systeem geeft van sensoren
afkomstige informatie weer op een display. De geadviseerde positie voor het
bakmes en de voortgang van het werk worden weergegeven op een
overzichtelijk scherm. Werkzaamheden kunnen hierdoor efficiënter,
nauwkeuriger en met minder personeel worden uitgevoerd. DigNav+Plus
maakt daarnaast gebruik van het Trimble Earthworks Grade Control Platform
dat halfautomatisch nivelleerwerkzaamheden bestuurt. Met deze oplossing kunnen machinisten van
vrijwel elk bekwaamheidsniveau werkzaamheden zeer nauwkeurig uitvoeren met minder ondersteunend
personeel.

PUNT

1

Verhoogt de productiviteit en verlaagt de kosten

DigNav verlaagt de totale kosten, van het uitzetten van

Kostenverlaging
Verlaging!

piketten tot grondverzet. Het systeem waarschuwt de
machinist wanneer het bakmes het doel bereikt zodat te

Hellingaanleg (opzichters)

diep graven wordt voorkomen. Daarnaast worden het

Hellingaanleg (personeel)

aantal werkuren en het brandstofverbruik verlaagd: echte

Graafmachinebediening

productiviteitsverhoging tegen drastisch verlaagde kosten.
Standaard
uitvoering

Na introductie van
DigNav

* Hoeveelheid verbetering is afhankelijk
van werkterrein

PUNT

2

Vereenvoudigt werkzaamheden

Digitale technologie vermindert uitzetwerk. Machinisten

Hellingaanleg

Greppel- en sleufaanleg

Met één hellinginstelling kan tot aan het
richtpunt worden gegraven.

Voorkomt te diep graven.

kunnen het resultaat van de werkzaamheden in de cabine
bekijken. Bij een upgrade naar 3D is het uitzetten van
piketten niet meer nodig, wat nog meer arbeid bespaart.

PUNT

3

Verbetert de kwaliteit en vergemakkelijkt werken in minder overzichtelijke gebieden

Dankzij digitale technologie hoeft er niet op het gevoel gewerkt

Toplagen aanbrengen en verspreiden Baggeren

te worden, maar wordt er elektronisch een nauwkeurig overzicht
van de graafwerkzaamheden gegenereerd. De machinebesturing
geeft halfautomatisch vorm aan het terrein, waardoor het risico
van verstoring van de ondergrond wordt beperkt.

Vormt een vlakke bodem op basis van
de ingevoerde gegevens.

Stelt de machinist in staat de contouren te
onderscheiden van oppervlakken die zich
onder water bevinden. (Optie)

PUNT

Wat is een machinebesturingssysteem?

Maakt werkterreinen veiliger

Dit halfautomatische systeem ondersteunt machinisten bij grondverzet- en nivelleerwerkzaamheden, zodat

Door machinebesturing is er minder personeel nodig om toezicht te houden en het terrein te

machinisten van elk bekwaamheidsniveau efficiënt werk van hoge kwaliteit kunnen leveren.

inspecteren. Dit verlaagt het aantal werkuren en verhoogt de veiligheid.

Machinebesturing met DigNav is ook door minder ervaren machinisten gemakkelijk onder de knie te krijgen.
1
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Veiligheid
2

2D

MACHINE
CONTROL
2D-machinebesturing

Door alleen de graafarm te bedienen wordt
er gegraven volgens een vooraf bepaald ontwerp
met een resultaat dat gelijk is aan dat van een
ervaren machinist
Ideaal voor egaliseren en fijn profileren
Naast het geleidingssysteem heeft DigNav een hulpfunctie waarmee de machinist kan profileren en nivelleren volgens een vooraf
ontworpen oppervlakteplan, en dat door alleen de graafarm te bedienen. Ook heeft het een functie die voorkomt dat te diep
wordt gegraven en het vooraf ontworpen oppervlak wordt verstoord. Door semi-automatisering van de gecombineerde
bediening van de giek, graafarm en bak, waarvoor normaal gesproken aanzienlijke training nodig is, verkleint machinebesturing
de leercurve en zorgt tegelijkertijd voor resultaten van hoge kwaliteit. Dit is vooral handig voor het behouden van de juiste
helling en snel afwerken van grofweg vormgegeven oppervlakken.

Hulpfunctie voor nivelleren

Functie die te diep graven voorkomt

Deze functie bestuurt bij het bedienen van de hendel tegelijkertijd ook de
giekhoogte en de hoek van de bak. Tijdens het nivelleren kan de machinist de
juiste hoek van de bak aanhouden door de bak naar beneden te duwen en
horizontaal te bewegen terwijl het bakmes over de grond schraapt.

Deze functie voorkomt dat er te diep wordt gegraven als
wordt geprobeerd de bak omlaag te bewegen nadat het
bakmes de vooraf aangeduide diepte heeft bereikt. Dit
wordt mogelijk gemaakt doordat de neerwaartse
beweging van de giek en het trekken van de graafarm
halfautomatisch worden bestuurd.
Voorkomt dat giek omlaag beweegt
(wordt automatisch geheven)

Automatisch heffen van giek

Vooraf bepaald oppervlak
Vooraf bepaald oppervlak

Vooraf bepaald oppervlak

Trimble Earthworks Grade Control Platform
- Maakt gebruik van Kobelco's magneetventielunit (machinebesturingsventiel)
geoptimaliseerd voor SK210(N)LC-10E.
- Groot scherm voor goed zicht.
- Op het scherm kan een eenvoudig 2D-ontwerp worden gemaakt zonder 3D-tekening. Bovendien kan de totale efficiëntie op het terrein
worden verbeterd tegen lage kosten door machines die zijn uitgerust met het systeem te upgraden naar 3D-machinegeleiding of
3D-machinebesturing.

3D

MACHINE
CONTROL Ondersteunt 3DMC-upgrades

- Op de SK210(N)LC-10E kan een 2DMC-systeem worden geüpgraded naar 3DMC door een GNSS-antenne,
draadloos apparaat, ontvanger of andere apparaten toe te voegen.
- In het contragewicht zit een schroefgat waarin eenvoudig een antenne kan worden bevestigd.
- Bij 3DMC is het uitzetten van piketten overbodig omdat er van tevoren 3D-ontwerpgegevens worden ingevoerd.

Net zo snel werken als ervaren machinisten
Dankzij machinebesturing kunnen minder bekwame machinisten van
graafmachines oppervlakken net zo snel afwerken als bekwame machinisten.
Het vermindert ook de werkgerelateerde stress, waardoor machinisten langer
volledig geconcentreerd blijven.

3

Hierdoor is het de leidende machine voor 2D-machinegeleiding en 2D-machinebesturing op een locatie met
Net zo snel werken als ervaren machinisten (Kobelco-machinist)
Ervaren machinist

Minder ervaren machinist

3D-machinebesturing

10 seconden

20 seconden

10 seconden

meerdere 2D-machines om de efficiëntie op het bouwterrein te verbeteren.

(Nauwkeurigheid: Afwerking ±50 mm)
* Testresultaten variëren afhankelijk van de terreinomstandigheden.
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SK210(N)LC-10E

voor Trimble

2DMC/3DMC-systeemconfiguratie
(1), (2), (3) Hoeksensoren
2D/3D-machinegeleiding
3D-machinebesturing
Sensoren bevestigd aan de giek, graafarm en
bak meten continu de hoek.

(5) Bedieningspaneel en groot scherm
2D/3D-machinegeleiding
3D-machinebesturing
2D-machinegeleiding geeft de positie en hoek
van de bak en de afstand tot het doel weer zodra
de informatie is ingevoerd.
3D-machinegeleiding en 3D-machinebesturing
voeren 3D-ontwerpgegevens in zodat de positie
van de machine en het bakmes constant worden
weergegeven.

Systeemcomponenten 2DMC/3DMC

(8) Draadloos apparaat*
3D-machinegeleiding
3D-machinebesturing
Kalibratiegegevens worden ontvangen van
basisstation
*Positie van uitrustingsstuk varieert afhankelijk van
leverancier.

2D

MACHINE
CONTROL

2D-machinebesturing
Gemonteerd in de
Kobelco-fabriek

(9) Uitgebreide controller
(3D-machinebesturing)*
Apparaat voor 3D-machinebesturing

(1) Sensor giekhoek

(2) Sensor graafarmhoek
(inclusief laserreceiver)

(3) Sensor bakhoek

(5) Groot scherm

((9) Uitgebreide controller

(10) Elektromagnetische
klepeenheid

*Apparaat voor 2D-machinebesturing is al gemonteerd.

(4) Inertiemeter

(10) Elektromagnetische klepeenheid
(3D-machinebesturing)
Hydraulische klepeenheid voor automatische
besturing.

* Licentie voor 2D

3D

MACHINE
CONTROL

3D-machinebesturing

Upgrade uitgevoerd
door SITECH

(4) Inertiemeter*
2D/3D-machinegeleiding
3D-machinebesturing
Sensor bevestigd aan bovenwerk van de
machine om de hoek te meten.
*De plaats van de bevestiging varieert naargelang
de fabrikant.

Voor upgrade naar 3DMC

5

(6) Communicatiemodule (inclusief VRS)
3D-machinegeleiding
3D-machinebesturing
Ontvangt satellietinformatie en
correctiegegevens van elektronische
referentiepunten (voor VRS).

(7) GNSS-antenne*
3D-machinegeleiding
3D-machinebesturing

(6) Communicatiemodule
(inclusief VRS)

(7) 2 GNSS-antennes
* 2 masten

(8) Draadloos apparaat

((9) Uitgebreide controller
* Licentie voor 3D

Antenne voor het ontvangen van
satellietinformatie.
*Inclusief GNSS-receiver

Deze brochure geeft uitleg over apparaten voor de SK210(N)LC-10E 2D-machinebesturing die in de fabriek in Japan wordt gemonteerd en 3D-machinebesturing die op
locatie wordt gemonteerd en geüpgraded.
De afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke vormgeving. Gebruiksmogelijkheden kunnen verschillen per verkoopgebied. Per 1 april 2020.
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