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ECO
O Controle de Joysticks compacto
com inúmeras funções

Quality in Control.

Top Benefícios:

Alarme vibratório
Feedback

Funcionalidades de Segurança HBC
Micro Drive / Ortogonal Drive

E muito mais...
Gestão de Frequência
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Transporte

Cinto de quadril

Clipe para cinto

Destaques Aplicações
Diversas Pontes Rolantes, Equipa-
mentos de movimentação, Maquinário,
entre outros.

Versão para Pontes Rolantes
Industriais

Detalhes adicionais

Alça de pescoço/ombro

Alarme vibratório, esta função 
é acionada pelo baixo nível da 
bateria. Como opção, ele pode 
ser usado para informações de 
feedback, como avisos de 
sobrecargas iminentes.

Gestão de Frequência, Um ge-
renciamento de frequência 
totalmente automatizado via 
tecnologia de 2.4 GHz ou DECT 
garante uma operação de rádio 
sem interrupções e conflitos de
frequência.

Micro Drive/Ortogonal Drive 
(opcional), estas funções prote-
gem o operador em difíceis 
manobras de condução contra 
perigos resultantes de mudanças 
de direção muito rápidas ou não i
ntencionais do guindaste/má-
quina.

Desligamento automático em 
comandos de controle implau-
síveis (opcional), este recurso 
evita possíveis situações peri-
gosas, resultantes de comandos 
de joystick incorretos dados 
pelo operador.

radiomatic® Report (opcional), 
protege o controle contra uso 
não autorizado, permitindo blo-
queio de funções para pessoas 
não autorizadas, e armazena-
mento de informações úteis 
(com uso de Data Logger 
(opcional).

Versão para customizável
para linha mobil

• Até 2 joysticks / até 6 botões de pressão de um passo / 
até 2 interruptores articulados ou rotativos / botão de
emergência tipo soco
• radiomatic® iLOG para a ativação rápida de um transmissor 
reserva.
• 2 baterias de troca NiMH recarregáveis, aprox. 20 h de 
tempo de operação contínua (versão padrão).
• Caixa de plástico robusta, classe de proteção IP 65.
• Peso: aprox. 1,5 kg (3,3 lbs.) Incluindo bateria.
• radiomatic® AFS = Seleção Automática de Frequência 
para guindastes de construção e versões hidráulicas móveis
(opcional para outros sistemas).
• Interruptor de frequência manual (para sistemas sem 
radiomatic® AFS).
• Outras opções: feedback, radiomatic® infrakey, radiomatic® 
shock-off / zero-g / inclination switch, catch-release, opera-
ção em tandem, enabling switch, cable control.
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