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Nytt grävsystem sparar tid
PRffiMEJKTFffiYFäffitr

Xcavision Pro 3 är ett
komplett trådlöst
grävsystem med grafisk
färgskärm. Med denna
lösning blir arbetet
effektivare, snabbare
och mer exakt. Maskin-
föraren har hela tiden
full kontroll i hytten och
vet i varje ögonblick var
skopan är.
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Abelco lanserar tillsam-
mans med systerföretaget
Rollertilt AB en förenkling
för grävmaskinisten. Man
kan gräva kontinuerligt,
behöver inte lämna hytten
och vet exakt hojd och posi-
tion på skopan i förhållande
till angiven referenspunkt.

Monteringen är enkel; sen-

sorer monteras på maskinens

gråvaggregat och en kontroll-
box med grafisk färgdisplay
installeras i hytten.

Maskinisten sparar
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Xcavision Pro 3

Abelco lanserar det trådlösa grävsystemet Xcavision Pro 3.

timma r valedug genom att gråva mer än önskat och

slippa att hoppa i och ur hyt- genom att göra rätt från bör-
ten och utföra alla externa jat. Generellt sparar man
mätnin Eart, genom att inte inte bara tid utan dessutom

material och bränsle, således

en stor miljövinst, säger

|örgen Äkesson, försälj-
ningschef på Abelco.

Tillbehör:3 sensorer
som monteras på bom,
bryt och sticka.

Noggrannhet: +/- 1 cm

Ti I lva l: Monteri ngsplat-
tor och 4:e sensor for

, ,l delad bom, eller chassi

samt 5:e sensor för
tiltskopa.

Matlåda nFrozzypack har en kylbevarande gel6 och kan hålla

innehållet kylskåpskallt i upp till sju timmar. Foio:FROZZypACK

maten kall ihytten
PRffiffiAJKYffiY}fiffiT Att
kunna hålla sin lunch-
låda kylskåpskall kan
vara ett problem för
den som tillbringar sina
dagar bakom spakarna
i en grävmaskinshytt.
Nu finns matlådan
Frozzypack, som håller
maten kylskåpskall i

upp till sju timmar.
FROZZYPACKS GRUNDARE CA-

ROLIN SUNDBERG HAR tagit
fasta på att hitta ett smart
sätt för att förvara mat i

olika sarnmanhang där man
inte har tillgång till kyl. Lös-
ningen blev en matlåda med
inbyggd kylning som håller
maten kall i upp till sju tim-
mar. Lådans lock innehåller
en kylbevarande gelö som
efter tio timmar i frysen
garanterar fräsch mat till
lunch. Den är tillverkad av
polypropylen-plast och har
en volym på 0,9liter. Den tål
maskindisk och går att vär-
ma i mikrovågsugn.

Plattor som kan ersätta asfalt
PR#ffiq$KTNYF$HY
TTE-multidrain plus
är plattor som kan
ersätta asfalt och gör
den körbara markytan
miljövänlig.
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Alla borriggar i ROC-serien

ska få nya namn som gör
det lättaie att skilja mellan

modellerna och tydliggör
egenskaperna. I ( )l( )All A" ( ol'( o
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