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EFFEKTIVITET, SÄKERHET, VALFRIHET
Quantum är samlingsnamnet på ett styrsystem och flertalet produkter till din
grävmaskin som förbättrar maskinens effektivitet och ergonomi. Vi har byggt in
ytterligare driftsäkerhet i Quantum genom vår fjärrsupportlösning. Smarta och
digitala installationsguider ger korrekta och säkra installationer. Du väljer själv
vilka produkter och funktioner inom Quantum din grävmaskin ska utrustas med. Vi
ser till att du får den bästa lösningen utifrån ditt behov och din budget. Systemet
kan enkelt byggas ut med tiden och är dessutom märkesoberoende vilket innebär
att det kan installeras på alla grävmaskinsfabrikat samt styra de flesta fabrikat av
tiltrotatorer och redskap.
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AUX
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JOYSTICKSTYRNING - TILTROTATOR
•
•
•

Ergonomiska joysticks med effektiv simultan styrning
av tiltrotatorns alla funktioner
Autokalibrering av hydrauliska ventiler för optimal
styrkänsla och minimal bränsleförbrukning
Kompatibilitet med grävsystem ger funktioner som
Auto-Tilt och full positionsåterkoppling av tiltrotatorn
i grävsystemets display

JOYSTICKSTYRNING
EXTRAFUNKTION
•

•

AUX

Styr många funktioner
med joystickarna för ökad
effektivitet (exempelvis
schaktbladsstyrning)
Hjälper föraren behålla fokus
på arbetet

AUTOMATISK GRÄVBROMS
•
•
•

Minskar risken för förslitningsskador
Förbättrad förarmiljö och ergonomi
Tar bort onödiga arbetsmoment och ger ett
bättre arbetsflöde

TOOL RECOGNITION
•
•
•

Automatiska redskapsbyten i
grävsystem
Automatiskt byte av tiltrotatorns
inställningar beroende på vilket
redskap som sitter på tiltrotatorn
Håller koll på redskapets geografiska
position och drifttimmar

JOYSTICKSTYRNING - HJUL/BAND
•
•

Ger ett bättre arbetsflöde och förbättrar precisionen i
styrningen
Minskar risken för förslitningsskador
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Grundfunktionalitet i Quantum
Oavsett vilket eller vilka paket du köpt från Quantum-plattformen ingår alltid en viss
grundfunktionalitet. Har du exempelvis tiltrotatorstyrning installerad ingår elektronik
till din maskin och en app till din telefon som ger dig tillgång till fjärrsupport,
manualer, styrsystems- status, inställningar och uppdateringar samt lokalisering
(kartfunktion) av din maskin via appen.

RRSUPPORT

STALLATIONSIDE

KALISERING AV
ÄVMASKIN

NITION
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SVAB Quantum App
Appen till Quantum laddas ner via iPhone App Store eller Android Play Butik. Appen och din
telefon blir nu den trådlösa länken mellan din maskin, dina redskap (med Tool Recognition),
Internet och vår kompetenta support. Via enkla menyer görs inställningar för dina installerade
produkter. Givetvis har vi sett till att endast behöriga kan få tillgång till din maskin!

Fjärrsupport
Om du skulle behöva hjälp med att justera inställningar eller få tillgång till den senaste
mjukvaran kan du enkelt använda Quantums fjärrsupportfunktion. Efter ett samtal till din lokala
återförsäljare/servicetekniker eller till oss på SVAB kopplar vi enkelt upp oss mot din maskin via
appen i din telefon och ger dig den support du behöver.

Installationsguide
Redan under installationen av produkten kopplar verkstadens tekniker upp sig mot din maskin
och får tillgång till maskinspecifika steg-för-steg-guider och verifieringstest som säkerställer att
din produkt blir korrekt installerad. Ett mycket smidigt verktyg för insamling av information till
CE-märkningen.

Lokalisering av grävmaskin
Du kanske äger många grävmaskiner och vill veta exakt var de befinner sig. Via appen kan
du på en karta se maskinernas position. För lokalisering av dina redskap se avsnittet om Tool
Recognition.
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Quantum – Tiltrotatorstyrning
Vi är marknadsledande på styrning av tiltrotatorer och har genom åren levererat
mer än 50 000 system – Quantum är vårt mest avancerade styrsystem, hittils. I
slutändan handlar det om att med fingertoppskänsla precisionsstyra grävmaskinen
och att maskinen och styrsystemet i sin tur förser dig med all nödvändig feedback.
Ett styrssystem som hjälper dig med jobbet istället för att stå i din väg! Quantum är
kompatibelt med alla större tiltrotatorfabrikat.
JOYSTICK CONTROL

TILTROTATOR

Joystickstyrning – Tiltrotator
Kärnan i vårt system är tiltrotatorstyrning. Med våra ergonomiska joystickhandtag får
du den mjuka, flexibla och simultana styrning av alla funktioner, som professionella
maskinförare letar efter. Med handtagens rullar styrs alla funktioner med hög precision.
Vår marknadsledande utbredning och våra kvalitetslösningar i kombination med
avancerad fjärrsupport minimerar driftstopp för din grävmaskin.

MASKINSTYRSYSTEM
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POSITIONING

SYSTEM

Positioneringssystem
Quantum är förberett för att kunna kopplas ihop med maskinstyrsystem (GNSS) vilket ger dig
ännu fler tidsbesparande funktioner.
Positionsåterkoppling
Med hjälp av Quantums sensorteknik i tiltrotatorn kan du genom att ansluta systemet till ett
maskinstyrsystem få full återkoppling av skopans position via maskinstyrsystemets display. I
displayen ser du i realtid hur skopan är roterad. Vi säkerställer att du alltid får rätt information
och kan mäta djup från skopans alla kanter.
Auto-Tilt
Denna funktion hjälper dig att automatiskt styra tiltrotatorn och skopans position utifrån
maskinstyrsystemets 3D-kartor. Detta innebär enklare och effektivare grävning som minimerar
risken att onödiga massor förflyttas och kostar pengar.

Användarvänlig mobilapp
Med Quantum har vi flyttat den fasta installerade displayen till en app i din mobil och lagt till
många nya funktioner. Inga extra displayer i hytten. Du använder appen som enkelt laddas ner
via iPhone App Store eller Android Play Butik om och när du vill. Via appen kopplar du upp dig
mot din maskin och kan hantera profiler för olika maskinförare, redskap eller olika typer av jobb.
Systemet är flerspråkigt och har olika nivåer för maskinföraren och för serviceteknikern. Appen
har inbyggd fjärrsupport och efter ett samtal till din lokala återförsäljare/servicetekniker eller till
oss på SVAB kopplar vi enkelt upp oss mot din maskin via appen i din telefon och ger dig den
support du behöver.
AUTO

CALIBRATION

Autokalibrering
Vi vill att installationer ska vara enkla och lätta att hantera. Det är extremt viktigt främst på nya
marknader eller där verkstaden saknar erfarenhet – därför tog vi fram autokalibreringen.
Med autokalibrering kartläggs maskinens och tiltrotatorns hysteres tillsammans och finjusteras
för bästa förarresultat och lägsta bränsleåtgång.

Flexibilitet
Quantum är det mest flexibla styrsystemet för tiltrotatorer på marknaden och kommer från
samma teknikfamilj som säkert styrt tiltrotatorer sedan milennieskiftet. Quantum fungerar på
alla grävmaskiner och är kompatibelt med alla större tiltrotatormärken.
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Vår L8-joystick är central i all vår
styrning och är världens mest populära
joystickhandtag för grävmaskiner
med tiltrotator. L8 ger dig inte bara en
oöverträffbar komfort och ergonomi.
Med L8 ger vi dig möjligheten att få dina
rullar och knappar där du vill ha dem.
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Quantum – Redskapsigenkänning
Den grundläggande idén bakom Quantum Tool Recognition är ett system som
trådlöst upptäcker och sätter identitet på redskap som används till en grävmaskin.
Informationen kan sedan användas av något av våra partnersystem som du använder
i ditt dagliga arbete såsom maskinstyrsystem, vågsystem, tiltrotatorstyrning etc.
Tool Recognition är en fristående produkt och fungerar både med och utan tiltrotator,
på alla typer av redskap.

Korrekt data till ditt maskinstyrsystem
Systemet får automatiskt information om vilket redskap
som används och kan sedan sätta rätta parametrar för
just det aktuella redskapet. På detta sätt behöver du inte
manuellt mata in vilket redskap som ska användas och
du eliminerar en potentiell felkälla och dyra omarbeten
samtidigt som det möjliggör ännu snabbare redskapsbyten.

MASKINSTYRSYSTEM

TOOL

IoT
RECOGNITION
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Håll koll på dina redskap
Med Tool Recognition kan du hålla koll
på redskap på arbetsplatsen. Systemet
övervakar både den fysiska positionen samt
användandet. Om du har regelbundna
serviceintervaller på dina redskap kan vi
automatiskt uppmärksamma dig när det är
dags för service. En kart-vy i appen låter dig se
var du ställt dina redskap.

Enkelt att lägga till nya redskap
Att lägga till ett nytt redskap till Quantum Tool
Recognition är mycket enkelt. Montera Tool
Recognition-modulen på redskapet, öppna
Quantum-appen och tryck på “Nytt Redskap”
som kommer upp automatiskt. Namnsätt
redskapet och det är nu tillgängligt för
systemet.

Automatiska inställningar
I de fall Tool Recognition används tillsammans
med Quantum Tiltrotatorstyrning justeras
tiltrotatorns hydrauliska inställningar
automatiskt beroende på vilket redskap
som ansluts till tiltrotatorn. Detta sparar
tid, optimerar precisionen i redskapet och
maskinens bränsleförbrukning.

Bara en start
Mycket prisvärda och med ett tre-pack Tool
Recognition -moduler får du en god start
och mer funktionalitet läggs till efterhand.
Batteriets livstid är cirka fem år.
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Quantum – Joystickstyrning hjul/band
Joystickstyrning hjul håller dina händer kvar vid spakarna
och låter dig flytta grävmaskinen samtidigt som du
gräver. Bekvämt, enkelt och effektivt för de många små
maskinrörelser under dagens lopp. Inte undra på att det har
blivit ett måste på avancerade marknader. Du styr hjulen
med en rulle på joysticken och hastigheten med foten.
De som redan använder produkten pratar om ett jämnare
och bättre flyt i arbetet. Joystickstyrning hjul uppfyller alla
regelverkskrav för alternativ styrning på alla marknader.
Joystickstyrning band ökar produktiviteten ytterligare
på bandgående grävmaskiner. Du slipper flytta händerna
mellan olika reglage och styrningen sker med rullar i de
ergonomiska spakarna, vilket sparar tid och förbättrar
ergonomin. Vänster hand svänger grävmaskinen medan
högerrullen kör framåt eller bakåt.
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JOYSTICK CONTROL

Joystickstyrning hjul/band
• Joystickstyrning ger ett bättre arbetsflöde och
förbättrar precisionen i styrningen

WHEEL

TRACK

• Minskar risken för förslitningsskador
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Quantum – Automatisk grävbroms
Detta system hjälper dig att automatiskt hålla din hjulgående
grävmaskins helt still när du utför ditt grävarbete. Du slipper alltså
låsa bromspedalen med egen kraft och sparar på så vis både tid och
kropp. Systemet låser efter en mjuk inbromsning grävmaskinens
hjul och håller de låsta tills du trycker på gaspedalen. Av
säkerhetsskäl är systemet bara aktivt när maskinen körs på lågväxel.
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AUTOMATIC

DIGGING BRAKE

Automatisk grävbroms
• Minskar risken för förslitningsskador
• Förbättrad förarmiljö och ergonomi
• Tar bort onödiga arbetsmoment och ger ett bättre
arbetsflöde
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Quantum – Joystickstyrning extrafunktion
Extrafunktioner, som exempelvis schaktbladsstyrning, hjälper
dig att förbättra din produktivitet ytterligare. Du styr maskinens
funktion snabbt och enkelt med våra ergonomiska joystickhandtag.
Detta ger dig bättre flyt och effektiviserar arbetet. Du behöver inte
släppa joystickhandtagen för att styra andra funktioner utan kan
istället behålla fokus på arbetet.
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JOYSTICK CONTROL

Joystickstyrning extrafunktion
• Styr många funktioner med joystickarna för ökad
effektivitet (exempelvis schaktbladsstyrning)
• Hjälper dig hålla fokus på arbetet
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