Ergonic® 3 – Nykyaikainen betonin pumppaus:
Tarkkaa, intuitiivista ja luotettavaa!
Käyttäjäystävällisyyttä made by Putzmeister
CE-versio
ETA:lle
sis. CE-merkintä

Ergonic® 3 – kohokohdat
Uusi Ergonic® 3 –
selkeä, nopea ja turvallinen
# J atkuva toiminta konsepti kaikille Putzmeister tuotteille samoilla
toiminnoilla ja näytöillä – joko radio-ohjaimella tai Ergonic graafisella
näytöllä (EGD) näytössä.
# Intuitiiviset ja nopeat reaktiot kiitos selkeän valikkorakenteen ja
intuitiivisesti järjesteltyjen toimintojen ansiosta.
# T äydellinen yleiskuva koneen tilasta niin radio-ohjaimessa kuin
myös EGD-näytössä (sis. venttiilit, sensorit, sulakkeiden LEDit).
# Y
 ksityiskohtainen vianhallinta: viat on helppo havaita ja korjata –
jopa ilman Putzmeister teknikkoa.
# M
 onitasoinen hätäkäyttö pitää koneen toiminnassa
vaikeimmissakin olosuhteissa ja lähes kaikissa tapauksissa.

YHTÄ HELPPO
KÄSITELLÄ KUIN AINA –
JA INTUITIIVISEMPI
KUIN KOSKAAN ENNEN

Jos betonipumppumme muodostavat
Putzmeister-koneiden sydämen,
Ergonic® 3-järjestelmä on niiden aivot.
Ohjauskeskuksena toimii mikroprosessoriohjattu käyttöjärjestelmä, joka
säätää betonipumpun, sekoittimen ja
jakelupuomin toimintoja.
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# iBC – intelligent Boom Control ohjaa ja säätelee jakelupuomin liikkeitä,
varmistaen suuremman jakelunopeuden sekä helpon ja turvallisen käytön.
# E PS – Ergonic Pump System ottaa haltuun betonipumpun ohjauksen
ja optimoi koko pumppaustapahtuman.
# E OC – Ergonic Output Control säätää optimaalisen moottorin kierrosluvun,
varmistaen betonipumppauksen sujuvuuden polttoainetehokkaasti sekä
mahdollisimman kulutuskustannus tehokkaasti.
# iSC – intelligent Setup Control turvajärjestelmä säätelee joustavasti
vuorovaikutusta tuentajärjestelmän ja työalueen välillä.
# E MC – Ergonic Mixer Control ohjaa pyörintäsäiliötä radio-ohjaimella,
mukaan lukien pesu ja veden lisäys sekoittimeen.

Hyväksi havaitut ominaisuudet on säilytetty,
muita kehitetty edelleen ja uusia tulevaisuuteen, suuntautuvia toimintoja on integroitu
järjestelmään.
Lopputuloksella on monia etuja:

# K okeneet Putzmeister
asiakkaat tutustuvat nopeasti
toimintaan, mikä tekee
vaihtamisesta uskomattoman
nopeaa.

# K erran opittu, ja voidaan
käyttää monenlaisia
konemalleja.

ERGONIC 3
Aina rinnallasi – Ergonic® sisällä

Ergonic® 3 on looginen kehitys Ergonic® 1
ja Ergonic® 2.

# U udet asiakkaat tarvitsevat
vain vähän koulutusta tai
ohjeita, koska käyttö on niin
intuitiivista.

®

Pumppaus on
tehty älykkääksi

Paras kahdesta maailmasta

# YKSINKERTAINEN KÄYTTÖ
Intuitiivinen ja miltei itsestään selvä, myös vähemmän kokeneille koneenkäyttäjille

# LUOTETTAVA TOIMINTA
Jatkuvalla toimintakonseptilla ja kattavalla vianhallinnalla laajempi toiminta-alue

# YKSITYISKOHTAINEN VIANHALLINTA
Keskeyttämisten estämiseksi, saat yksityiskohtaisia vikailmoituksia ratkaisuehdotuksineen –
työ voidaan aina saattaa loppuun käsiohjauksella.
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Ergonic® 3 – käyttö

Yleiskuvan säilyminen –
kaikissa tilanteissa

Johdonmukainen konsepti
kaikissa “ohjauskeskuksissa”

# “ Staattinen” valikkopalkki opastaa käyttäjää
valikossa – ilman “eksymistä”.

# V alikkorakenne on lähes identtinen niin radio-ohjaimessa kuin
myös graafisessa näytössä.

# Siististi ja intuitiivisesti järjestellyt toiminnot.

# L aitteisto ja ohjelmisto sopivat täydellisesti yhteen kaikissa
käyttötapauksissa.

# Y ksinkertainen valikkorakenne, joissa enintään
kaksi alavalikkotasoa.

Päävalikko

# P äävalikossa kaikki vakiotoiminnot ja lisätiedot
alavalikoista.

# S ama intuitiivinen käyttö kaikissa Putzmeister tuotteissa –
ilman suurta koulutustarvetta

TARKKA JA HELPPO
Omistautumista
joka suhteessa
Ergonic® sisällä tarkoittaa, että koneet ovat
nopeasti käyttövalmiina ja ne toimivat
suurella teholla, polttoainetehokkaasti ja
vähäisellä kulumisella.
Ja mikä tärkeintä koneiden käyttäjille:
Työstä tulee helppoa!

Käytännöllinen toiminta
# B etonipumpun perustoimintoja voidaan
ohjata myös laitteistopainikkeilla näytön
avulla tapahtuvasta toiminnasta riippumatta.

Alavalikko
taso 2

TYÖSKENTELY
HYMYILLEN:
INTUITIIVINEN,

Alavalikko
taso 1

Ohjauskaapin lisänäyttö käyttää samaa konseptia ja tarjoaa erilaisia tietoja,
asetuksia ja vaihtoehtoja.

Pikapainikkeet johtavat suoraan
tulokseen, ja niitä on helppo käyttää
myös käsineet kädessä.

Yksityiskohtaiset asetusvaihtoehdot ja paljon tietoa helpottavat laitteen
ymmärtämistä.

# BETONI
Vankat perustoimintojen kytkimet varmistavat helpon käsittelyn.

# INTUITIIVINEN
Helposti ymmärrettävät toiminnot ja työvaiheet varmistavat keskittyneen työskentelyn.

# TARKKA
Ergonic® 3, käytät tehokasta pumppua optimaalisesti ja ohjaat puomia erittäin tarkasti.
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Ergonic® 3 – turvallisuus

EI SEISOKKEJA

Selkeästi ohjattu vianhallinta radiokaukosäätimellä ja graafisella näytöllä.

# YKSINKERTAINEN VIANHALLINTA – NOPEA APU
# J os pahin tapahtuu, koneenkäyttäjät saavat
selkeän ja ymmärrettävän vikailmoituksen,
joka sisältää mahdolliset syyt.
# A
 sianomaisen komponentin tarkka
asennuspaikka on määritelty kuvien ja
selkeiden kuvausten avulla.
Näin on helppo paikallistaa ja vaihtaa
esimerkiksi vioittuneet sulakkeet.

# J ärjestelmään on tallennettu suuri valikoima
ehdotettuja ratkaisuja. Koneenkäyttäjät
voivat tehdä useita asetuksia itse suoraan
koneeseen estääkseen seisokin.
# H
 ätäkäyttö manuaalisella ohjauksella antaa
koneenkäyttäjälle mahdollisuuden suorittaa
jo aloittamansa työt turvallisesti loppuun.

# REAKTIIVINEN
# K
 attava ja luotettava vianhallinta
estää täydellisesti ei-toivottuja
koneen seisokkeja.

ERGONIC 3
®

AINA VALMIINA TULEVAISUUTEEN

# TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUNUT RATKAISU

# HUOLTOYSTÄVÄLLINEN KONSEPTI

Rajapinnat tulevia laajennuksia varten on jo asennettu ja ohjelmistopäivitykset
on helppo suorittaa. Joten Ergonic® 3 on aina ajan tasalla.

Palveluihin pääsee käsiksi nopeasti ja ne voidaan toteuttaa tehokkaasti maksimaalisen
käytettävyyden saavuttamiseksi. Tämä pätee koko Putzmeister-laivastoon.
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# SOPIVUUS
VERTAANSA VAILLA

iBC – intelligent Boom Control

Patentoitu iBC ohjausjärjestelmän ansiosta koneenkäyttäjien on helppo ohjata puomia ainoastaan
yhdellä kädellä ja joystickillä.
Tämän ansiosta pääteletkua voidaan liikuttaa
eteenpäin, taaksepäin tai vinosti esivalitulla
korkeudella erittäin tarkasti.

# TARKKUUS
VERTAANSA VAILLA

ERITTÄIN

TARKAT
PUOMIN LIIKKEET

iBC
Intelligent boom control – vertaansa vailla oleva
mukavuuden ja tarkkuuden ulottuvuus
Autobetonipumpun suorituskyky ilmenee siitä, kuinka tarkasti, nopeasti ja turvallisesti puomia
voidaan ohjata. Älykkäiden puomin ohjausjärjestelmien edelläkävijänä, Putzmeister on jo
osoittanut, kuinka käyttäjäystävällinen autobetonipumppu voi olla EBC:n kanssa.
iBC:llä (älykäs puominhallinta) tätä järjestelmää on nyt jälleen parannettu – se asettaa
uudet standardit mukavuudelle ja tarkkuudelle.
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Uusin Putzmeister-kehitys on iso hitti
koneenkäyttäjille: iBC mahdollisti puomin
vasteominaisuuksien ja tarkkuuden parantamisen
vielä 80 %.
Edistyksellinen puomin vaimennus tarjoaa
vakaan ja tasaisen puomiston suurilla
pumppausnopeuksilla.

#A
 VAAMISEN HELPPOUS
VERTAANSA VAILLA
Jokaiselle nivelen asennolle voidaan määrittää
maksimi- ja minimiarvo. Älykäs opetustoiminto
siirtää ylimmän nivelen rajat kaikille muille nivelille,
esimerkiksi estämään törmäykset kattoon
matalissa rakennuksissa.

Lisäturvaa monimutkaisille esteille
Jokaiselle nivelen asennolle voidaan määrittää maksimi- ja minimiarvo.
Älykäs opetustoiminto siirtää ylimmän nivelen rajat kaikille muille nivelille,
esimerkiksi estämään törmäykset kattoon matalissa rakennuksissa.
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iSC – intelligent Setup Control

PARAS

TUKIJÄJÄR-

JESTELMÄMME

KOSKAAN

iSC

# MAKSIMAALINEN VAPAUS
iSC-tuentajärjestelmä mukauttaa koneen kaikkiin
rakennustyömaan olosuhteisiin. Koneen kuljettaja
asettaa koneen paikan päällä olevan tilan mukaan –
ja iSC hoitaa kaiken muun. Jopa vaikeimmissa
olosuhteissa. Järjestelmä laskee suoraan parhaan
tukivaihtoehdon ottaen huomioon kallistus- ja
tuentatilanteen.

# MAKSIMAALINEN
ULOTTUVUUS
iSC mahdollistaa suuremman ulottuuden kuin
koskaan aikaisemmin. Yhdessä luotettavan
ulottuvuusennusteen kanssa koneenkäyttäjät
voivat hyödyntää Putzmeister-koneiden vankkaa
teräsrakennetta täysimääräisesti. Tämä varmistaa
optimaalisen suunnittelukyvyn ja tarjoaa todellisen
kilpailuedun jokaisella rakennustyömaalla.

# MAKSIMAALINEN
TURVALLISUUS
100 % turvallisuus, ei pikkuprinttiä. Koneenkäyttäjä
voi aina luottaa iSC:hen.
Järjestelmä takaa tuentavakauden kaikissa tilanteissa.
Patentoitu pudotusvaroitus ja mahdollisuus korjata
tuentaa auttavat koneenkäyttäjiä vaikeissa olosuh
teissa. Koska betonin paino otetaan huomioon,
työskentelyaluetta ei myöskään tarvitse pienentää
pumppausta aloitettaessa.

Varmuudella

Suuremmat rajat FLEX-perusrakenteen ansiosta

Turvallinen tuenta yhdellä silmäyksellä

iSC:n (Intelligent Setup Control) avulla
Putzmeister lisää betonipumppuauton
tuentavakauden aivan uudelle tasolle.
Todistetun ESC-järjestelmän seuraaja
tarjoaa merkittäviä parannuksia koneiden
ulottuvuuteen ja joustavuuteen.
Rakennustyömaan kaikkien asiaankuuluvien
merkityksellisten muuttujien sisällyttäminen
tuottaa täydellisen tuloksen, yhdistelmä
maksimaalista tuentavakautta ja maksimaalista ulottuvuutta. Tällä tavalla iSC voi
täydellisesti tukea koneenkäyttäjiä paikan
päällä kaikissa tilanteissa.

Putzmeister autobetonipumppujen tuenta on muuttunut
viime vuosina jatkuvasti entistä joustavammaksi.
Kääntyvien takatukijalkojen osalta se on jo täysin
joustava ja tarjoaa erilaisia väliasentoja etutukijaloille.
iSC:n yhdessä olennaisesti optimoidun teräsgeometrian
kanssa mahdollistaa nyt ennennäkemättömän jousta
vuuden.

Selkeästi jäsennellyt luvut reaaliajassa, intuitiivinen
käyttö ja radiokaukosäädin tekevät koneen petaamisesta työmaalla nopeaa ja helppoa
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Uusien Putzmeister FLEX -perusrakenteiden
ansiosta koneiden tukeminen on helpompaa ja joustavampaa kuin koskaan ennen - ja siksi uskomattoman
yksinkertaista koneenkäyttäjille.
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Ergonic® 3 –
työskentely hymyillen

■

■

■

■

Helppo, intuitiivinen ja tarkka käyttö –
Selkeän valikkorakenteen ja intuitiivisesti
järjestettyjen toimintojen ansiosta työstä tulee
nopeaa ja tarkkaa
Rutiininomainen ja ehdottoman luotettava
toiminta – kiitos kaikkien Putzmeistertuotteiden, joissa on samat toiminnot ja
näytöt – jatkuvan toimintakonseptin ansiosta –
joko radiokaukosäätimellä tai Ergonic graafisella
näytöllä (EGD), koneenkäyttäjät voivat keskittyä
täysin työhönsä.
Työskentely ilman seisonta-aikoja – Kiitos
älykkään vianhallinnan, ongelmat on helppo
paikallistaa ja korjata – jopa ilman Putzmeister
teknikoita. Monitasoinen hätäkäyttö pitää
koneen käynnissä vaikeimmissakin olosuhteissa
ja lähes kaikissa tapauksissa.
Työskentely hymyillen – Kaikki positiiviset
kokemukset, joita koneenkäyttäjät ovat saaneet
ohjausjärjestelmistämme, löytyvät myös
Ergonic® 3:sta. Uutta: Laitteisto ja ohjelmisto
sopivat täydellisesti yhteen.
"Staattinen" valikkopalkki opastaa käyttäjiä
kattavasti, jolloin valikkoon "eksyminen" on
mahdotonta. Valikkorakenne, jossa on enintään
kaksi alivalikkoa, on yksinkertainen ja selkeä.
Kaikki vakiotoiminnot ovat päävalikossa. Tämä
tarkoittaa, että koneenkäyttäjillä on yleiskuvan
joka tilanteessa.
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