SVAB GRIP L8

2008 satte vi en ny handtagsstandard genom
SVAB Grip L8, ett joystickhandtag som
ergonomiskt låter dig styra två rullfunktioner
samtidigt, med tumme och pekfinger

SVAB GRIP L8
L8 är joystickhandtaget som har satt en ny standard med sin nytänkande
funktionella design. Du kan styra två rullfunktioner samtidigt med tumme
och pekfinger. Upp till tre rullar kan monteras, två för tummen och en för
pekfingret. På handtaget finns plats för upp till nio knappar, vilket gör att
de flesta funktioner kan samlas på en liten yta.
Joystickens egenskaper och flexibilitet gör att L8 till passar till de flesta
maskiner, till exempel grävmaskiner och väghyvlar. Konstruktionen av
L8 bygger på långtgående ergonomiska studier. Ergonomin och den
greppvänliga designen har gjort L8 till det mest efterfrågade handtaget
bland maskinförare. Prova och du kommer att förstå varför.

Nyttan med SVAB Grip L8
• Ergonomiskt utformad. Minskar risken för förslitningsskador.
• Gummerad och strukturerad yta gör handtaget greppvänligt.
• Plats för rullar, knappar och vippor, placerade på både fram- och baksida.
Möjliggör simultan styrning, vilket effektiviserar arbetet.
• Estetisk design – klär hytten och bidrar till att ge interiören ett snyggare
utseende.
• Anpassat för att enkelt monteras och passa på marknadens
joystickbaser. Ger ett brett användningsområde för handtaget.
• Anpassningsbart för stor variation och konfigurationsmöjligheter av
rullar, knappar och vippor. Handtaget kan skräddarsys efter kundens
önskemål.
• Anpassat för att få in en stor mängd rullar, knappar och vippor både
på fram- och baksida. Styrningen av många funktioner kan samlas på
samma plats, vilket effektiviserar arbetet.
• Slitstarkt och flexibelt kablage ger bra kvalitet och lång livslängd.

Tekniska egenskaper L8
Maxbestyckning: 3 rullar och 5 knappar , eller 9 knappar.
Drifttemperatur: -40 ° C till 70 ° C
Lagringstemperatur: -40 ° C till 85 ° C
Material: PC / ABS
Ytbehandling: Soft touch
Vikt: Upp till 340 g
Skyddsklass: IP 40
Elektriska gränssnittsalternativ: Analog / Digital eller CAN-bus
Tjocklek frontpanel: 3mm

För mer information se L8 technical information som finns på svab.se
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Utan ständig utveckling, ingen utveckling alls. Så kan man sammanfatta vårt förhållningssätt inom
det område som är själva livsnerven i vårt företag – utveckling. Entreprenadmaskiner utrustade
med våra styrsystem och komponenter är en garanti för effektivitet, produktivitet och arbetsglädje.
Under lång tid. Utan avbrott.

Kontakta oss för mer information
0582-152 30 info@svab.se www.svab.se

