
SVAB GRÄVMASKINSSTYRNING GP CONTROLLER
tiltrotator/redskap, hjul, band och tilläggsfunktioner
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LÖSNINGAR MED FOKUS PÅ EN BÄTTRE FÖRARMILJÖ

Applikationen Grävmaskin- och 
Grävlastarstyrning GPC är ett fristående 
och märkesoberoende styrsystem för 
grävmaskiner, grävlastare, tiltrotatorer, redskap 
och tilläggsfunktioner. Systemet möjliggör en 
smidig och steglös kontroll av redskap samt 
många av maskinens funktioner. 

Grundsystemet består av en GP Controller, 
två joystickhandtag och en ventil för att styra 
ut olja till redskap. Systemet är anpassat för 
enkelt eftermarknadsmontage.

Joystickhandtag med proportionella 
(steglösa) tumrullar är nödvändiga för effektiv 
styrning av tiltrotatorn. Maskinens original-
handtag byts ut mot joystickhandtag som har 
proportionella tumrullar. 

Grävmaskin- och Grävlastarstyrning GPC är 
utvecklat i enlighet med Maskindirektivet 
vilket innebär att systemet är riskbedömt 
och konstruerat för att minimera risken 
för personskada. En maskin utrustad med 
tiltrotatorstyrning från SVAB kan enkelt CE-
märkas.

Systemet är kompatibelt med majoriteten av 
marknadens maskin- och tiltrotatorfabrikat.

Redskapsstyrning Styrning av maskinens hjul eller band med rulle



Världens mest populära joystick-
handtag för grävmaskiner med 
tiltrotator kommer från SVAB och 
ger dig inte bara en oöverträffbar 
komfort och ergonomi. Med L8 
kan du få dina rullar och knappar 
där du vill ha dem. SVAB ger dig 
helt enkelt större valmöjlighet att 
få det som du vill ha det.

SVAB L8 HANDSTÖD ökar 
komforten för händerna, 
avlastar dem och minskar 
risken för förslitningsskador. 
Handstödet ger bättre 
kontroll i styrningen och 
tillåter en flexibel justering 
för olika handstorlekar och 
personliga preferenser.
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KOMPLETTA, SÄKRA OCH MÄRKESOBEROENDE LÖSNINGAR
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GP Controller reglerar och kontrollerar styrningen. Enheten har breda 
konfigurationsmöjligheter och bevakar skoplåset samt varnar tydligt om skopan 
är olåst. Detta för att minimera risken för personskada. Via enhetens knappsats och 
display kan maskinföraren enkelt byta mellan olika användarprofiler.

Pilotventiler (pytsare) regleras med hjälp av GP Controller så att olja styrs ut 
till redskap eller maskinfunktioner. Maskinens pedal kan parallellkopplas med 
ventilerna vilket innebär att pedalen fortfarande kan användas för att styra 
ut flödet till, till exempelvis en tiltrotator. Pedalens funktion förblir härmed 
oförändrad. Pilotventilerna är framtagna för att passa till majoriteten av markadens 
maskiner.

Tillvalet hjulstyrning låter dig göra de där små förflyttningarna när du gräver 
med L8:as rullar, du behöver inte släppa joystickarna för att ratta. Det ger dig ett 
mycket större flyt i arbetet och effektiviserar din grävning. En annan stor nytta med 
hjulstyrningen är att dina axlar avlastas från statisk påfrestning. SVAB hjulstyrning 
minskar alltså risken för förslitningsskador. Hjulstyrningsventilen är framtagen för 
att möta maskindirektivets krav på säkerhet gällande hjulstyrning.

Tillvalet bandstyrning låter dig styra maskinens band med våra 
högprecisionsrullar i L8. Du styr hela maskinen och grävningen med hjälp av 
joystickhandtagen. Styrningen låter dig enkelt köra maskinen rakt framåt och 
bakåt. Allt detta bidrar givetvis till att öka effektiviteten och ergonomin i arbetet.

Tilläggsfunktioner med GPR Controller innebär mer intelligens i maskinen 
och ännu fler funktioner att styra. I de fall där grundsystemet har både redskaps 
och hjul- eller bandstyrning, men ytterligare funktionalitet önskas kan en eller 
flera GPR Controllers behövas. GPR Controller kan exempelvis möjliggöra 
tillgäggsfunktioner och kontroll över schaktblad, stödben, utskjut, knäckbom, 
bomsväng, BM-fäste, pendellås och lastarstyrning.

SVAB Grip L8 är handtaget som har satt en 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. Konstruktionen av L8 bygger på långtgående ergonomiska 
studier. Ergonomin och den greppvänliga designen har gjort L8 till det mest 
efterfrågade handtaget bland maskinförare som har tiltrotator på maskinen. 
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DRIVING SERVICE
Vi vill att SVAB ska vara synonymt med fulltäckande service. Entreprenadmaskiner utrustade 
med våra styrsystem och komponenter ska vara en garanti för effektivitet och produktivitet, 
utan längre avbrott.

DRIFTSÄKERHET OCH SNABB SUPPORT

I nära relation med våra återförsäljare 
jobbar vi alltid för att maskinägaren och 
maskinföraren ska känna trygghet när valet 
av SVAB –teknik är gjort. Vi har anpassat vår 
organisation och vårt erbjudande i linje med 
vad vi vill kalla DRIVING SERVICE.

DRIVING SERVICE innefattar ett service 
-helhetstänk från det att produkten lämnat 
SVAB. Ni som jobbar med maskiner ska 
genom våra återförsäljare garanteras kvalitets- 
och driftssäkrade installationer samt en hög 
servicenivå.

Efter det att maskinen lämnat verkstaden 
ska maskinägaren och maskinföraren känna 
trygghet i stor tillgänglighet av kunniga 
serviceställen, snabba leveranser och 
snabba svar. Maskinföraren ska förses med 
instruktioner som underlättar drift och skapar 
trygga arbetsmiljöer.
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GENERELL INFORMATION

Matningsspänning: 9–36V

Driftstemperatur: -40° till +70°

Godkända användningsområden: Rotor/tilt –agregat 
till grävmaskiner, traktorgrävare eller grävlastare samt 
alternativ styrning till grävmaskiner.

Godkända funktioner att styra enligt maskin-direktiv-
et: Direkt Proportionell funktion med Performance level 
upp till b enligt ISO13849-1. 
Pytsad Proportionell funktion (funktioner som använder en 
proportionellt styrd pytsarventil) med Performance level 
upp till b enligt ISO13849-1. 

Hjulstyrningsfunktion med Performance level d, kategori 
2 enligt ISO13849-1 för användning vid maximal hastighet 
av 20km/h enligt ISO5010. 

Bandstyrning med utnyttjande av Direkt Proportionell 
funktion enligt beskrivning ovan. 

Redskapslås med Performance level d enligt ISO13849-1.

Max antal rullar: 6 (fördelat på 2st L8).

SYSTEMFUNKTIONER

Rotor -Proportionell styrning med tumrulle.

Tilt -Proportionell styrning med tumrulle.

Grip -Proportionell styrning med tumrulle.

Extra -Proportionell styrning med tumrulle.

UI (User Interface) - Alfanumerisk display, 8x2 tecken och 
knappsats.

Ergonomiska handtag - Kompatibelt med marknadens alla 
joystickbaser.

Skoplås – Låsbar strömställare för skoplås.

TILLÄGGSFUNKTIONER

CDC-W (Hjulstyrning) - Proportionell styrning med tum-
rulle.

CDC-C (Bandstyrning) - Proportionell styrning med 
tumrulle.

Modulärt (Utbyggbart system) - CAN-bus (datakommuni-
kation) baserat vilket gör det enkelt att expandera med fler 
enheter för fler funktioner.



DRIVING TECHNOLOGY
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.

Läs mer om vårt 
erbjudande och hitta våra 
återförsäljare på
www.svab.se

Sju av tio grävmaskiner med tiltrotator har 
SVAB maskinstyrning eller teknik från SVAB.

Vi har rikstäckande partners, återförsäljare 
och verkstäder med stor erfarenhet av våra 
produkter som ser till att din maskin utrustas 
med rätt produkt.

SVAB erbjuder effektiva, ergonomiska och 
säkra lösningar, den perfekta länken mellan 
människa och maskin!

ÅTERFÖRSÄLJARE


