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MICRON 7
Melhor qualidade com display
TFT para até 5 drivers.

radiomatic® Report
radiomatic® yuCON

Funcionalidades de Segurança HBC
Gestão de Frequência

E muito mais...

Quality in Control.

Top Benefícios:
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Transporte

Alça de ombro 
ou bolsa de 
transporte
(opcional)

Clipe para cinto

Destaques Aplicações
Para as mais diversas Pontes Rolantes 
e Maquinários com até 5 drives.

Micron 7

Display TFT colorido integrado, 
visor configurável (160 x 128 
pixels) permite a indicação clara 
de várias informações de status 
e feedback nos mais diversos 
formatos de imagem e gráficos.

• Display colorido TFT com capa protetora de plástico auto-
reparador.
• 10 botões HBC de duplo estágio e 1 chave seletora rotativa
(com posições fixas ou retorno por mola) / 1 botão de
emergência tipo soco.
• radiomatic® yuCON com 4 direções + botão de confirmação
para navegação na tela e configurações individuais.
• Indicação do funcionamento / estado da bateria por
LED e TFT.
• radiomatic® iLOG para a ativação rápida de um transmissor
reserva.
• 2 baterias de troca NiMH recarregáveis, aprox. 20 horas
de tempo
de operação contínua.
• Caixa de plástico robusta, classe de proteção IP 65.
• Peso: aprox. 550 g (1,2 lbs.) Incluindo bateria.
• Proteção integrada contra impacto de borracha.
• Outras opções: radiomatic® infrakey, catch-release, 
operação em tandem, alarme de vibração. 

radiomatic® yuCON, o display 
gráfico pode ser controlado via 
radiomatic® yuKON. As confi-
gurações de exibição, bem como 
comandos adicionais de controle 
via teclas programáveis   também 
estão disponíveis para o opera-
dor.

Funções de segurança HBC 
(opcionais), que em situações 
de emergência aciona o desli-
gamento automático do controle 
através do radiomatic® Shock-
Off / Roll-Detect / Zero-G 
/ Inclinômetro;

radiomatic® Report (opcional), 
protege o controle contra uso 
não autorizado, permitindo 
bloqueio de funções para pes-
soas não autorizadas, e arma-
zenamento de informações 
úteis. 

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 sem conflitos 
de freqüência.

Detalhes adicionais


