
   

LEVELLER 2D LASERGESTUURD 
 



 

 

      

 

 LEVELLER 

 

 

 

Leveller voor kniklader vanaf 2500 KG tot 8000 KG, inclusief 2D machinebesturing.  

Ontworpen voor de professionele gebruiker voor het egaliseren (horizontaal) of nivelleren (op 

dubbel afschot) van sportvelden, gazons, kleine oppervlakten, voor aanlag van parkings, 

tuinaanleg, bestratings-, wegenis- en nivelleringswerken in- en rondom bedrijfshallen. 

 

Basismodel: 

• Kantelbaar aankoppelstuk voor snelwissel wiellader 

• Hydraulische persaansluiting en drukloze retour aansluiting 

• Accumulator systeem 

• Voedingsspanning 12VDC 

• Bedieningsunit met proportioneel sturing 

• Joystickbediening (automatisch/manueel) 

• 2 laserontvangers 

• Proportionele ventielen 

• Verwisselbaar Hardox mes 100x12 mm op deuren en bord 

• Bakhoogte: 500 mm 

 



  

 

   

 

LEVELLER 

 

2D Proportionele machine besturing met HE-Tronic UMC 4013 Console: 

• Voorzien van 2D laserbesturing  

• Proportionele joystick besturing 

• 0-punt verstelling 

• Tolerantie instelling 

• Stapgrootte aanpassen 

• Automatisch / manueel  bediening door 1druk op de knop 

• Ingebouwde helling / slope verstelling  

• Voor geprogrammeerde knoppen op joystick voor het uitvoeren van functies 

Machineontvanger set: 

• Standaard 2 SPECTRA LR50 machineontvangers bijgeleverd 

Geschikt voor grondverzet, wegenis- en tuinbouwwerken, tot 3 mm nauwkeurig 

 

• Optioneel MOBA LS3000 ontvanger set 

Uitermate geschikt in serrebouw, om reflectie tegen te gaan, tot 1 mm nauwkeurig 

Uitbreidingsmogelijkheden:  

• Gyroscoop helling / slope sensor  

• Multi sonic sensor / taster UMS224 

o Grond, boordstenen, stoeprand en/of touw lijndetectie                                   

o Gecombineerd hoogte bord en side shift control van de hydraulische deur mogelijk 

• Combinatie mogelijkheden met 3D systemen (Trimble / Topcon / Leica) 

 

  

UMC 4013 SPECTRA LR50 

HELLINGSENSOR ONTVANGERMAST TASTER UMS224  

MOBA LS3000 
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MODEL Breedte open /gesloten deuren  (mm) Deuren 2D Machinebesturing 

 

KB-150-L2-M 1500 - 2000 Mechanisch PROPORTIONEEL 

KB-180-L2-M 1800 - 2300 Mechanisch PROPORTIONEEL 

KB-200-L2-M 2000 - 2500 Mechanisch PROPORTIONEEL 

 

OPTIES 

Hydraulische deuren inclusief elektrische bediening  

Telescopische ontvanger mast 1700 + 600 mm  

Gyroscoop hellingsensor / slope sensor  

Ultrasone Multi sensor UMS224 (borduur/koord taster)  

Tastersteun   

Extra slijtdelen  

Maatwerk  
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