Frihed, som du har brug for
ABURemote giver dig den frihed, som du har brug for ved transport af tunge laster.
Bevæg lasten fra positionen, hvor du står mest sikkert og har det bedste overblik.
Ved ABURemote Button sågar med en hånd.
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Komfortabel

menuføring

over for interferens

betjening

Selv ved mange funktioner lærer du
hurtigt ABURemote at kende. Den
intuitivt udformede menu muliggør hurtig
adgang til dine kranfunktioner. Fire funktionstaster kan indstille individuelt med
de kommandoer, som du har brug for tit.

ABURemote kommunikerer automatisk
med din kran på fri trådløse kanaler og
er derved meget resistent over for interferens. Dermed når alle kommandoer
uforstyrret deres mål og omsættes dér til
den ønskede handling.

Med håndsenderen ABURemote Button,
der er specielt trimmet til ergonomi,
betjener du din kran med en hånd. På
grund af store kommandotaster med
lang vandring og finjusterede trykpunkter
bliver din hånd heller ikke træt ved konstant brug.

Oplyst

Opladning af batterier

Standardbatterier

display

meget enkelt

Mignon (AA)

Med det oplyste display får de informationer om valgte indstillinger, aktive
kraner og løbekatte, det trådløse signals
styrke og batteriets ladetilstand. Radiostyringens display viser tydeligt kranens
drifts tilstand. Og naturligvis ser du, hvis
der er installeret et lastindikatorsystem
(SV), vægten for lasten, som du har på
krogen. Efter ønske sågar netto.

Placer håndsenderen i den medfølgende
opladnings station og batterierne i håndsenderen vil blive opladet ved induktion.
Fjernelse af batterierne er ikke påkrævet.
Beskyttelsesposen, håndrem eller skulderrem forbliver også på senderen ved
opladning. I løbet af opladningen, skifter
håndsenderen automatisk til standby-tilstand, og viser ladningens status i
displayet. Lade stationen kan enten stå
eller monteres på en væg. Tilbehør til
vægmontering er inkluderet.

Glem dyr, kompliceret genanskaffelse af
specielle batterier. ABURemote fungerer
med standardbatterier. Mere end 40
timer i træk. Ekstra batterier har du altid
med i hoftebæltet på kontrollersystemet
ABURemote Joystick. For at sætte nye
batterier i ABURemote behøver du ikke
at løbe tilbage til dit kontor.
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